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ro oo/ Návrh na schválenie -- majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 
"~--/ osobitného zreteľa Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 27.4.2015 číslo: .. ./2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schvaľuje 

l. Predaj nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 

-bytu č. 23 o rozlohe 78m2
, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 

na UL Važeckej č.14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. 
č. KNC 2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 78/3480, 
pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14, 080 05 Prešov 
-za cenu 2 000 €. 

2. Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory a pomoci 
hendikepovaným deťom v meste Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 255,15 m2

, nachádzajúce sa na I. NP stavby so súp. č. 6525 
na UL Bernolákovej č. 17, 
-za cenu l €/m2 ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov; 

-časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 230m2
, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
- za cenu l €/ ročne 

na dobu 10 rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 13737/3, 080 06 
Prešov, IČO: 42384648. 
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e:~ 
Návrh na schválenie 

majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

osobitného zreteľa Mesto Prešov 

3. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu opakovaného nájmu 
tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho 
sa v zdravotnom stredisku so súp. č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
na dobu neurčitú pre spoločnost' SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520 
-za cenu 51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

4. Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory nepočujúcim 
obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 137,50 m2

, 

nachádzajúcich sa na l. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 
612/3, L V č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú pre občianske združenie Prešovský spolok 
nepočujúcich, Sibírska 6960/30, 080 Ol Prešov, IČO: 42229243 
- za cenu 1€/m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

5. Dlhodobý nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených 
možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070117, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
453 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre 
spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939 

- za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet naJmu, s podmienkou vynaloženia 
investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od 
uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 

6. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby 
parkovacích miest pre verejnosť, a to pozemkov: 

- parc. č. KNC 9310/993, ostat. plocha o výmere 1454 m2
, 

- parc. č. KNC 9310/994, ostat. plocha o výmere 189m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 31/2015 zo dňa 14. 4. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9310/543, zast. 

plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova na dobu 20 rokov pre DAMI, 
spoločnost' s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 
36469912 

- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu a za ďalších podmienok 

stanovených v Zmluve o nájme pozemku, ktorej návrh je prílohou tohto uznesenia. 

7. Zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov, a to: 
pozemok parc. č. KNC 2823/6, záhrada o výmere 41m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 10/2015 
zo dňa 16.3.2015, vyhotoveným GEODAT REAL s.r.o., Vansovej 53, 064 Ol Stará Ľubovňa, 
overeným dňa 23. 3. 2015 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 282311, 
záhrada o výmere 243m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve 
mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 554/2, orná pôda o výmere 20m2

, LV č. 2703, 
parc. č. KNE 555/101, orná pôda o výmere 21m2

, LV č. 2135, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 

v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 080 05 Prešov, v podiele 1/4 a 3/8 
a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 3/8 
-bez finančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01/19/1 Strana 2/3 



9 Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

8. Zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa pozemku parc. č. KNC 
9310/995, ostatná plocha o výmere 180 m2 

, ktorý bol vytvorený GP č. 31/2015 zo dňa 14. 4. 
2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
zpozemku parc. č. KNC 9310/543, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tomášikova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 9310/996, ostatné plochy o výmere 180 m2 

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 31/2015 zo dňa 14. 4. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9310/971, zast. plocha, LV č. 15015, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Tomášikova, 
v spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 112 
a Ingrid Michalčíkovej r. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 112 
- bez finančného vyrovnania. 
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PRILOH A k ~ODu Ľ.. 

1;;;1 Návrh 
Vydanie: l 

ZMLUV A č ........ ./2015 Strana 

Mesto Prešov o nájme pozemku 113 

l. PRENAJÍMA TEĽ: 
ZMLUVNÉ STRANY 

MESTO PREŠOV, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 
IČO: 327 646 

Výtlačok: 

DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 

SWIFT: CEKOSKBX 

2.NÁJOMCA: 

VS: •.••••...•••••..•..••••.....•• 
(ďalej len prenajímateľ) 

a 

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 
Prostejovská 3 7 l A, 080 O l Prešov 
zast. Ing. Dušanom Michalčíkom, konateľom 
IČO: 36 469 912 
(ďalej len nájomca) 

uzavreli túto zmluvu v súlade s ust. §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

l. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti parc.č. KNC 9310/543 o výmere 3680 m2
, ostatná plocha, 

k.ú. Prešov, ktorá je vedená na LV č. 6492. 
2. Predmetom tejto zmluvy je prenájom pozemku parc. č. KNC 9310/993, ostatná plocha o výmere 1454 

m2 a pozemku parc. č. KNC 9310/994, ostatná plocha o výmere 189m2, k.ú.: Prešov a to vytvorených 
GP č. 31/2015 vyhotoveným zo dňa 14.4.2015 z parc. č. KNC 9310/543 o výmere 3680 m2

, ostatná 
plocha, LV č. 6492, k.ú. Prešov, za účelom výstavby parkovacích miest pre verejnosť v lokalite Ul. 
Tomášikova v Prešove. 

3. Dlhodobý nájom nehnuteľností špecifikovaných v čl. I. bod 2 tejto zmluvy bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č .............. zo dňa ................. , ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

II. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov odo dňa jej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou prenajímateľa v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom 

uvedeným v čl. I. bod 2 tejto zmluvy, v prípade nesplnenia povinnosti výstavby parkovacích 
miest a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podľa čl. III tejto zmluvy riadne a 
včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúcom po doručení výpovede, 

d) odstúpením od zmluvy prenajímateľom vprípade opakovaného porušenia povinností 
nájomcom vyplývajúcich z tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého 
dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení odstúpenia, 
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6 



c;' Návrh 
Vydanie: l 

Z M L U V A č ........ ./20 15 Strana 

Mesto Prešov o nájme pozemku 2/3 

Výtlačok: 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet nájmu alebo jeho podstatná časť stane 
nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 

III. 
CENA NÁJMU 

l. Cena nájmu je schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. . .............. zo 
dňa ............. vo výške l €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

2. Nájomné predstavuje sumu l EUR ročne (slovom: jedno euro) za celý predmet nájmu, ktoré uhradí 
nájomca vždy do 15.1. bežného roka na účet mesta Prešov. 

3. Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015 uhradí nájomca do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet 
prenajímateľa. 

4. Za nedodržanie termínu úhrady výšky nájomného prenajímateľ účtuje úrok z omeškania vo výške o 5 
percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 
prvému dňu omeškania nájomcu s platením nájomného. 

IV. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

l. Pozemok uvedený v čl. l. bod 2 tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomca je s týmto stavom 
oboznámený a zaväzuje sa ho v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. 

2. Nájomca je oprávnený pozemok užívať výlučne na účel uvedený v čl. l. bod 2 tejto zmluvy a to 
obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. 

3. Nájomca berie na vedomie, že uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 

4. Terénne úpravy je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa mimo tých, ktorými má naplniť účel zmluvy a v súlade s platnou právnou úpravou. 

5. Nájomca je povinný oznamovať prenajímateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, inak je povinný uhradiť 
prenajímateľovi s tým súvisiacu vzniknutú škodu. 

6. Nájomca je povinný starať sa, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú na predmete nájmu a budú spôsobené nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k 
nájomcovi, budú nájomcom odstránené na jeho náklady. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje 
uhradiť prenajímateľovi vzniknuté škody, následky škôd a náklady, ktoré vynaložil prenajímateľ na 
odstránenie škôd, a to v plnej výške bezodkladne po písomnej výzve prenajímateľa. 

7. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviesť do pôvodného stavu, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Ak tak neučiní, prenajímateľ je oprávnený uviesť pozemok do 
pôvodného stavu na náklady nájomcu. 

8. Nájomca sa zaväzuje prenajatý pozemok udržiavať v poriadku a čistote v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 6/20 l O o čistote mesta a verejnom poriadku, s výnimkou zimnej údržby, 
ktorá ostáva v povinnosti prenajímateľa, vzhľadom na vybudovanie verejne prístupných a bezplatných 
parkovacích miest nájomcom. 

9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 
10. Nájomca sa zaväzuje výstavbu parkovacích miest pre verejnosť ukončiť do 2 rokov od vydania 

stavebného povolenia, o ktoré je nájomca povinný požiadať do 3 mesiacov od právoplatnosti územného 
rozhodnutia. 
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9 Návrh 
Vydanie: l 

ZMLUV A č ........ ./2015 Strana 

Mesto Prešov o nájme pozemku 313 
Výtlačok: 

v. 
DORUČOVANIE 

l. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe tejto 
zmluvy je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej strane. 

2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných strán 
v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej 
zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla či inú adresu určenú na 
doručovanie písomností, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto nová adresa riadne 
oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 
riadne doručenú dňom jej riadneho prevzatia adresátom, dňom odmietnutia prevzatia adresátom alebo 
písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky v prípade, ak 
zásielku nebolo možné doručiť. Nájomca berie na vedomie, že odberná lehota na prevzatie písomnosti 
je 7 pracovných dní. 

VI. 
ZMLUVNÁ POKUTA 

l. Ak nájomca poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20% z ročného nájomného, a to jednotlivo za každé takéto porušenie, čím 
nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu prípadne vzniknutej škody. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Všetky dodatky k zmluve podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je snímok z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu. 
7. Ostatné náležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
8. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží nájomca a 3 prenajímateľ. 

V Prešove .............................. . V Prešove .................................. . 

NÁJOMCA: PRENAJÍMA TEĽ: 
DAMI, spoločnost' s ručením obmedzeným MESTO PREŠOV 
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':;;! Ná vrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkových prevodov 
ako prípadov hodných osobitného zreteľa. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, predložené majetkové prevody po schválení ich zámeru v 
MsZ a následnom zverejnení v zmysle príslušnej legislatívy už neboli opätovne prerokované 
komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta ani Mestskou radou v Prešove. 

Strana 1/1 
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Al Mesto Prešov predáva nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, L V č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. 
č. KNC 2600146, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
7813480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600146, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 7813480, 
pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14,080 05 Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného bytu (vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zar~adeniach bytového domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku) jeho súčasnému 

užívateľovi - žiadateľke, ktorá nemá právny nárok na jeho odkúpenie v zmysle zákona 
č. 18211993 z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča uskutočniť majetkový prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zámer a spôsob 
majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ mesta Prešov č. 2712015 zo dňa 
26. l. 2015 a následne zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej stránke 
mesta Prešov v dňoch 19. 3. 2015 - 27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod 
priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 5. ll. 2012: 
VMČ č. 5 súhlasí s predajom. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za cenu 2 000 €. 

FI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 2 000 €. 

GI Prílohy: 
0111 Žiadosť zo dňa 15. 2. 2012 
01/2 Žiadosť zo dňa 12. 4. 2012 
01/3-2 Stanovisko žiadateľky zo dňa 29. 5. 2014 
0114 LV č. 2600 
0115 LV č. 2716 

F- MsÚISP-0111211 
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Vec: žiadosť o odkúpenie bytu - doplnenie 

11 PJA 1 
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Mesto Prešov 
Mestský úrad 

V Prešove, dňa 15.2 2012 

Odbor správy mestského majetku 
080 Ol Prešov 

k značke 110 42212011 

Listom zo dňa 19.12.2011 som požiadala o odkúpenie bytu č. 23 na 7. poschodí, 
ul. Važecká č. 14, Prešov. 

Na moju žiadosť ste mi odpovedali listom zo dňa 13.1.2011. K tomuto listu na upres
nenie dodávam: 

Viem, že predmetný byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie. Pokiaľ som uviedla, že 
toho času som nájomcom bytu, myslela som to tak, že v tomto byte bývam. 

Ako dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré žiadam o odkúpenie bytu uvádzam, 
že byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie za asanáciu rodinného domu na ul. Švábskej 
(terajšie Sídlisko Šváby) v roku 1987, kvôli výstavbe sídliska. Žijem v ňom 24 rokov. Vroku 
1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnost: odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 

··priezvisko a zanechal veľké dlžoby (novomanželskúpôžičku, úver a pod.), ktoré som musela 
pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácať ja, pretože on sa od toho dištancoval. Po 
rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, bývalý manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je ľahké zvládnut' a 
zabezpečiť príjem do domácnosti o ktorý sa starám sama a preto potrebujem vytvoriť sociálne 
podmienky pre nás obidve. 

Navrhuj ern všetky vyššie uvedené okolnosti zvážiť pri určení ceny bytu, ktorá nech 
bude určená podľa znaleckého posudku. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hradené mesačne inkasom. 

Za pochopenie ďakujem a verím, že sa konečne stretnem aj s kladným stanoviskom po 
tých všetkých ťažkostiach, čo mi život priniesol 

S pozdravom /""' l 
// 



Alžbeta Rolandová, } 
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PRliOHA č. 01/ Z 
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V Prešove, diía 12.4 2012 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

k značke 1360/2012 

Vec: Odpoveď na doplnenú žiadosť o kúpu bytu podľa zákona č. 138/1991 Zb. -vyjadrenie 

Listom zo diia 20.3.2912 ste ma požiadali, aby som uviedla okolnosti hodné 
osobitného zreteľa, ako napríklad pridelenie bytu na uL Važeckej č. 14 v Prešove z dôvodu 
asanácie rodinného domu a ďalšie skutočnosti podobného charakteru zdôvodnila ich 
písomným zdokladovaním. 

K tomuto Vášmu listu uvádzam, že náš rodičovský rodinný dom bol asanovaný v roku 
1987. Vtedy som s bývalým manželom bývala u mojich rodičoch a z toho dôvoqu sme mali 
nárok za asanáciu domu. Vtedy nikto z celej ulice nedostal žiadne zmluvy, iba asanačné 
rozhodnutia a rozhodnutia o pridelení bytu. Nájomné zmluvy na byty sme dostali až v roku 
1993. Všetky tieto veci sa udiali veľmi rýchlo, pretože bolo potrebné dodržať termíny ohľadne 
búrania poslednej časti ulice Šváby. 

Svoje tvrde1tia preukazujem rozhodnutím o pridelení náhradného bytu zo dňa _ 
10.JJ.1987, rozhodnutie o zrušení práva užívať byt v rodinnom dome zo dňa 10.11.1987 

·· a zápisnic~t o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu zo dlza 20.1 l .1987. 

Ostatné písomnosti sa musia nachádzať v archívoch mesta Prešov. 

V pridelenom byte tak ako som už uviedla vo svojej žiadosti, žijem už 24 rokov. Vroku 
1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnost; odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 
priezvisko a zanechal vel' ké dlžoby (novomanželskú pôžičku, úver a pod.)} ktorésom musela 
pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácať ja} pretože on sa od toho dištancoval. Po 
rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, býval;í manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je ľahké zvládnuť a 
zabezpečiť pr[iem do domácnosti, o ktor;í sa starám sama, a preto potrebujem vytvorit' 
sociálne podmienky pre nás obidve. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hradené mesačne inkasom. 

S pozdravom 

Alžbeta Rolandová 
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Alžbeta Rolandová, ' 

Mesto Prešov 

V Prešove 29.05.2014 Mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 

080 Ol PREŠOV 

JUDr. Katarína Juricová 

Vec: Stanovisko k cene k odpredaju bytu pod sp. Zn. č. 1360/2012- doplnenie 

Listom zo dňa 7.4.2014, ma žiadate o stanovisko k cene bytu na ul. Važecká 14, 
Prešov, byt č. 23, kde som toho času nájomcom a bývam v tomto byte aj s dcérou 27 rokov. 
V každej žiadosti uvádzam, a ktorých nebolo málo, že byt som dostala, ako náhradné 
bývanie za asanáciu rodinného domu na ul. Švábskej /terajšie sídl. Šváby/ 
v roku 1987, kvôli výstavbe sídliska. Nebola to moja vôľa, aby sme prišli o rodinný 
dom, na základe výstavby sídliska, išli bývať do nájomných bytov a teraz platiť vysoké sumy 
za odkúpenie. Nehovoriac o tom aká nám bola spôsobená majetková ujma. 
V tomto čase n~jomná zmluva bola uzatvorená na manžela Miroslava Miščíka, nar. 15. 10. 
1962, toho času už bývalého. V roku 1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnosť, 
odišiel do Českej rep. kde si zmenil aj priezvisko a zanechal veľké dlžoby /novomanželskú 
pôžičku, úver a pod./, ktoré som musela pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácať ja, 
pretože on sa od toho dištancoval. Po rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné, o ktoré sa 
súdim dodnes. Tak vznikli aj dlžoby na nájomnom byte, ale ktoré som chcela uhradiť, žiaľ 
nebolo cesty u správcu, ktorým bol Spravbyt komfort, a.s. Chcela som, aby bola so mnou 
uzatvorená n~jomná zmluva na predmetný byt a chcela som aj vyrovnať dlh. Ale nebolo mi 
umožnené. Žiaľ stalo sa čo sa stalo, moja žiadosť sa u správcu stratila. A keď som ju urgovala 
viackrát, pani Toporová zo Spravbytu mi povedala, že sa menili pracovníci, ktorí majú na 
starosti tieto žiadosti. Potom bol argument, že sa Spravbyt sťahoval. 



PR\LOHA Č, 01} 3-2. 

Pod vplyvom týchto okolností a stresových situácii, som sa musela na dlhšie odmlčať z 
dôvodu onkologického ochorenia, z ktorého som po dlhom liečení mala šťastie a vyliečila 
som sa. 
V roku 2006 bola uzatvorená nájomná zmluva konečne na moje meno. Nájomná zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú na jeden rok a predÍžená na ďalšie tri roky do apríla 20 ll. Keď mi 
predÍžili zmluvu na d'alšie tri roky, bola som sa informovať, či potrebujem podať opätovnú 
žiadosť na odkúpenie. Pani Toporová mi povedala, že žiadosť na odkúpenie platí a nemusím 
opätovne žiadať o odkúpenie. Medzi tým tieto byty prešli pod správu mesta. Keď som sa 
zaujímala o moju žiadosť na odkúpenie bytu, bolo mi povedané, že zo strany Spravbytu 
nebola podstúpená moja žiadosť na mesto a musím opätovne podať žiadosť na odkúpenie, čo 
som aj urobila, ale bola zamietnutá. Medzi tým bolo prijaté všeobecné záväzné nariadenie 
mesta, nájomné byty s nájmom na dobu určitú sa nemôžu odpredávať. Nie som právnik tak 
neviem prečo bola uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú, keď sme mali dovtedy 
nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Možno, že v tom čase boli takéto nariadenia, čo sa týka 
mesta. 
Každú žiadosť, čo som napísala, či už na zmenu nájomnej zmluvy, alebo odkúpenie bytu, mi 
bola zamietnutá a s negatívnym stanoviskom. 

Po poslednej podanej žiadosti bola určená cena v zmysle znaleckého posudku t.j. 46 
000 € za odpredaj bytu. Znalec do sumy zahrnul aj moju investíciu do rekonštrukcie, čo som 
do 27 ročného bytu investovala. Cenu rekonštrukcie do bytu neviem určiť, pretože sa 
vykonávali priebežne, počas viacerých rokov. 
V jednej zo žiadostí som súhlasila so sumou, ktorú mi určite, ale mala som na mysli sumu, za 
ktoré sa byty odkupovali v zmysle cien podľa zákona v deväťdesiatych rokoch, kedy mne 
nebolo umožnené. 
Navrhujem ešte raz zvážiť sumu za odpredaj bytu, z dôvodu toho, že do bytu som investovala 
svoje nemalé prostriedky, t.j. výmena okien, stierky, podlahy, výmena dverí, výmena 
kuchynskej linky, radiátorov a pod. Bolo to nutné z dôvodu riadneho užívania bytu, nakoľko 
byt je už pomaly tridsaťročný. 
Navrhujem všetky vyššie uvedené okolnosti zvážiť podľa osobitného zreteľa, prípadne 
navrhujem cenu za odkúpenie bytu 2.000,- €, slovom dvetisíc eur. 

S pozdravom l 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 
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Dátum: 09.10.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 2600 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
(celkom stavieb ............... L.) 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS INÝ LV L.M. 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY ÚDAJ PARCELY 

6793 2600/046/0 9 bytovka 2716 2600 

Byty a nebytové priestory 
Celkom bytov: 56 

o Celkom nebyt. priestorov: 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Č. vchodu: 14, Č. poschodia: 7, Č. bytu: 23 
l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 
Podiel na poločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky rodiel k rozemku: 78/3480 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadaní * * * 

(celkom vlastníkov ............ RR .... ) 

Podiel 

ll l 

ČASŤ C. ŤARCHY POL. VZ. 

* * * Ťarchy nevyžiada.né * * * 

D. POZNÁMKY POL.VZ. 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Alena Buzgóová 

ViPISJENEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 02.09.20 I 3 07:27:08 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 
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Strana: 

Dátum: 09.10.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2716- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

2600/046/0 569 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 569 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 

CHARAKTE

RISTIKA 

16 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadaní * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Alena Buzgóová 

* * * Ťarchy n.evyži.adaué * * * 

rr/PJS JENEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 02.09.2013 07:27:08 

(celkom parciel .............. L .. ) 
PR.ÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

4 4541 

(celkom vlastníkov ........... .fi~ .... ) 

Podiel 

O/O 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



c;' Ná vrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
2/12 

P. č. 2 

Al Mesto Prešov prenecháva do nájmu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory a pomoci hendikepovaným deťom v meste Prešov, a to: 
- nebytové priestory o výmere 255,15 m2

, nachádzajúce sa na l. NP stavby so súp. č. 6525 na 
Ul. Bernolákovej č. 17, 

- čast' pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 230 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 10 rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 
13737/3, 080 06 Prešov, IČO: 42384648. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom predmetných nebytových priestorov a priľahlého pozemku za účelom 
zriadenia interiérového ihriska, realizácie rôznorodých aktivít a popoludňajších záujmových 
činností pre hendikepované deti a deti s autizmom. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 13. l. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom a odporúča žiadateľovi vyhovieť tak, ako je uvedené v žiadosti. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 18. ll. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť prenájom nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory a pomoci hendikepovaným 
deťom v meste Prešov. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov 
a v regionálnej tlači v dňoch 10. 4. 2015-27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod 
priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory a pomoci hendikepovaným deťom v meste Prešov na dobu 
10 rokov, a to: 

- NP za cenu l €/m2 ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
- časť pozemku za cenu l €/ročne. 

GI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
- NP za cenu l €/m2 ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
- čast' pozemku za cenu l €/ročne. 

Hl Prílohy: 
02/1-2 Žiadosť zo dňa 6. ll. 2014 
02/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. ll. 2014 
02/3 Situácia 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Občianske združenie Svetlomodrý svet, sídlo Školská 13737/3, 080 06 Prešov, Slovenská republika 

v zastúpení Radoslav Drdák, t.č. 0911937590, email: info@svetlomodrysvet.sk 

9 

Číslo spisu: 

Došlo: 

Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická, 

Oddelenie mestského majetku Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na 1.NP na ul. Bernolákova 17, ovýmere 255,15 metrov 

štvorcových a okolitej zelenej plochy. Tieto priestory by sme chceli na zriadenie interiérového ihriska 

a ďalších priestorov pre aktivity handicapovaných detí, popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti sautizmom 

a ako sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Chceli by sme sa spolupodiel'ať na zvel'aďovaní a spoločensky prospešnom používaní týchto priestorov, 

vytvoriť prostredie pre vol'nočasové aktivity postihnutých detí, pre stretávanie rodinných príslušníkov týchto 

detí, na prednášky a workshopy o tematike postihnutých detí a možnostiach ako sa s týmito postihmi 

vysporiadať, na realizovanie rôznych terapií a ďalšie aktivity prospešné pre postihnuté deti a Ich rodiny. 

Keďže tieto priestory nie sú užívania schopné, je potrebné do značnej miery ich upravovať a nakoľko naše OZ 

nemá žiadne príjmy, chceli by sme nájom na 10 rokov s ročným nájomným za symbolické jedno euro . 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili OZ Svetlomodrý svet. 

Sme začínajúce OZ, ktoré združuje rodiny detí s diagnózou F84 - detský autizmus. K našim prvým aktivitám 

patrí snaha vymaniť tieto rodiny z izolácie domova, lebo prejavy vyplývajúce z tejto diagnózy nám často 

nedovol'ujú žiť "plnohodnotný život". V meste sa nachádza niekol'ko interiérových a exteriérových ihrísk, ale 

sú určené pre zdravú populáciu. Pri ich zriaďovaní sa nemyslela na postihnuté deti. Žiadne z ihrísk nespfňa 

potreby bezbariérovosti a ani iných špecifických úprav. 

Špecifikom autizmu je ťažká porucha komunikácie, socializácie. Deti požívajú iné spôsoby komunikácie aké 

im dovolí ich funkčnosť. Mnohé hučia, kričia, pištia, niektoré sú agresívne a majetnícke. Nemôžu sa teda 

integrovať s týmito prejavmi medzi zdravé deti. Neschopnosť komunikácie vedie k potrebe zriadenia 

komunikačných panelov s piktogramami. 

V týchto priestoroch by sa ďalej zriadila časť určená pre rodičov, kde by mohli vzájomne komunikovať 

nadväzovať nové priatel'stvá, vymieňať si vzájomné skúsenosti z oblasti výchovy, zdravia a prežitia s ťažko 

postihnutým dieťaťom. 



PRiioHA č. 02.} 1-2. 

Vo večerných hodinách by sa priestor využfval na rôzne prednášky a kurzy z odboru zdravia, tematiky 

autizmu a sociálnej oblasti. V pláne máme pozývať odbornfkov z oblastí medicíny, učiteľov, výchovných 

poradcov a odbornfkov v oblasti alternatívnych prfstupov. t>alšla možnosť využitia priestoru sú tvorivé dielne 

pre maminky a ich deti. 

Ďalším ciefom je opačná integrácia zdravých medzi choré deti. Vytvoriť v časovom harmonograme priestor 

na možnosť návštevy ihriska zdravým deťom, aby sa od malička mali možnosť sociálne rozvijaf. 

Priestor bude riešený štruktúrovane na časť ihriska, časť pre rodičov, prednášky, aktivity ačasť na 

popoludňajšiu záujmovú činnosť pre autistické deti s osobným asistentom. 

Úlohou OZ je získavať prostriedky na vybavenie Interiéru pre popoludňajšiu činnost', na chod prevádzky 
a ďalšie náklady s tým spojené. 

Na realizáciu tohto projektu vzájomnej pomoci však potrebujeme podporu a pomoc mesta keďže sme 

nezisková organizácia. 

Budeme vďační, keď nám mesto Prešov pomôže zabezpečiť tento priestor pre sídlo prvého interiérového 
Ihriska pre handicapované deti a sfdlo OZ Svetlomodrý svet. 

Naša prosba je naliehavá. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

V Prešove dňa S'. 11. 7-.o 11 Predseda združenia Radoslav Drdák 



l PRlLOHA Č· 02../2. 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

~ 
PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV OR vedený na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P 

·~---.. ~::.:.>.»~--"'l-~ ... ~I:.A&I·~· --..".",.---. 

ME.STO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 10 

Čfslo spisu: /jjf6 .6ft7LZ91]~n;islr. zn~lm: 1/1 
Znak a lehota 

Do~lo: 2 1 -11- 2014 uloze"J-

Prnohy: 

i Evidenfné čfslo do~lcj po~ty: 
l.........-~- .. _.._. 

Váš list: Naša značka: Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

M/14725/2014 'trŕ 12014 Kašprišinová 
V Prešove dňa: 

18.11.2014 

Vec: Stanovisko - Bernolákova 17 

Na základe Vašej žiadosti M/16890/2014 zo dňa 6.11.2014 Vám podávame toto 
stanovisko: 

Nebytový priestor na Bernolákovej 17 o výmere 225,15 m 2 - telocvičňu 
s príslušenstvom na I. NP a okolitej zelenej plochy žiada do nájmu OZ Svetlomodrý svet, so 
sídlom na ul. Školská 13737/3, 080 06 Prešov, zastúpené Radoslavom Drdákom, za 
symbolické nájomné l € na dobu l O rokov z dôvodov uvedených v žiadosti zo dňa 
5. I 1.2014 pre vytvorenie interiérového ihriska pre hendikepované a autistické deti. 

O dlhodobý prenájom toho istého nebytového priestoru požiadal aj športový klub ŠK 
Universal, so sídlom na Matici Slovenskej 4762/5, za úhradu l € ročne, resp. za 8,30€/m2/rok 
pre účely fitnescentra - ide o rozšírenie doteraz užívaných NP o výmere 561,36 m2 za 
8JO€/m2/rok. 

Je na zvážení vlastníka, ktorému z týchto záujemcov poskytne tieto priestory formou 
dlhodobého prenájmu za cenu l € ročne, resp. 8,30 €/m2/rok, s prihliadnutím nato, že za 
energie a služby spojené s prenájmom za tieto priestory budú nájomcovi účtované zálohové 
platby vo výške do 300 € mesačne (vykurovanie, voda, elektrická energia). 

Správca sa priklái1a k možnosti prenájmu pre OZ Svetlomodrý svet, nakol'ko v meste 
Prešov chýba zariadenie takéhoto typu pre deti postihnuté autizmom a inak hendikepované 
deti, za predpokladu úhrad záloho vy' ch platieb za energie a služby. r---~--·-A-L 

1 PREŠOV RE. ·s.r.o. 
·., Slovenska 40 

S pozdravom ~· Prešov -l· 

ICO: 31722814 
OIC: 2020521393 .... --·· ----------

M"gr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj H? 
konatel' · 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú: 101976400511111 
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ltši Návrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov 'ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
3/12 

P. č. 3 
Al Mesto Prešov prenecháva do nájmu nehnutel'nost' ako prípad hodný osobitného zretel'a z 

dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytový priestor o celkovej výmere 
93,42 m2

, nachádzajúci sa v zdravotnom stredisku so súp. č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, 
IČO: 44020520. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zmenu doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynula 
31. 3. 2015, na dobu neurčitú za nezmenených podmienok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s predÍžením doby nájmu NP na Ul. Prostejovská 33/B. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 7. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť prenájom nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu ako 
prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného nájmu tým istým 
nájomcom. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 
a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov 
a v regionálnej tlači v dňoch 10. 4. 2015- 27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo 
na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Prešov , a to 
nebytového priestoru na dobu neurčitú za cenu 51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov. 

GI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

ID Prílohy: 
03/1 Žiadosť zo dňa 9. 7. 2014 
03/2 Stanovisko P ŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 7. 8. 2014 
03/3 Prehľad nájom v v Zdravotnom stredisku CENTRUM 
03/4-6 Zmluva o náj e nebytových priestorov č. 3449 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



- - SPV 40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, 
IČ0:44020520,DIČ:2022557680 
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vybavuje: Ing. Róbert RUSNÁK; tel.: 0917114 704; e-mail: mcrrusnak@qmail.com 
office: POLIKLINIKA JUH, Rastislavova 45, 040 01 KOŠICE 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie správy mestského majetku 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

V Košiciach: 29.07.2014 ~ 

Vec: Žiadosť o predÍženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449 

Týmto Vás žiadame o predÍženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449, zo dňa 
31.03.2014, na dobu neurčitú- prípadne na maximálne možnú dobu. 

Tento nebytový priestor, v Prešove na ulici Frostejovska č.33/B, o výmere 93,42 m
2

, máme 
v prenájme od roku 2008, kde ako poskytovatel' zdr<l'!Otnej starostlivosti, poskytujeme od tohto 

roku zdravotnú starostlivosť prevádzkovaním zariódeni3 SVaLZ v odbore rádiológia. 

S poďakovaním za vybavenie 

' 
-MUDr.-stéfan lULJ:jA 

konateľ 

Na vedomie: Prešov REAL, s.r.o- spt av ca nebytových priestorov 
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PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

PtlLOHA c. O?JJ 2.. 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

MUTO PR.EŠOV Mestský úrad v Prešove s 

Čí~ lo ~plsu~· _____ [ Reg __ lst_r._zn_ač_ka,: ------1 
Znak a lehota 

Mestský úrad 
Odbor mestského majetku 
Nebytová komisia Došlo: 1 ~ -08- 20f4 uloženia: · 

Pnlohy: 

Evidenčné číslo do~lsj pošty: 

Váš list: Naša značka: 
.,Ä)f"/2014 

V ec: Stanovisko k žiadosti 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
7.8.2014 

SPV 40, s.r.o. so sídlom na Zlatej 15, 040 Ol Košice - žiadost' predÍženie 
nájomnej zmluvy. ;, 

Stanovisko: SPV 40, s.r.o., zastúpená konateľom MUDr. Štefanom Cuľbom, uz1va 
nebytový priestor na I. NP na ul. Prostejovská 33/B v Prešove, o výmere 93,42 m2 za 
účelom prevádzkovania zariadenia SV a LZ v odbore rádiológia. 
Nájomná zmluva 3449 je uzatvorená na dobu určitú - l rok - do 31.3.2015, s výškou 
nájmu 51,00 €/m1/rok. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 3449 na dobu neurčitú, resp. na 
maximálne možnú dobu za tých istých podmienok. 

Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky voči prenajímateľovi, preto 
správca odporúča predÍžit' nájomnú zmluvu. 

S pozdravom 

IÓO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

PREŠOV REAL, s.r.o. Mgr. lféter Bobko 
Slovenska 10, 080 01 PRESOV k l' 
ICO: 317228'14, OIC: 20205213 93 onate 
IC DPH: SK2020521393 1:1732084 
č.ú.: 1019764005/1111 fA 

ng. Juraj~ ... 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č.ú: 1019764005/1111 



Nájomcovia v zdravotnom stredisku CENTRUM na Prostejovskej 33/B 
stav k 1 11 2014 

por č. č. NZ nájomca NZ na dobu výška nájmu za m•Jrok 

1 3407 MUDr. Milan Michalides neurčitú 46,47 
2 3420 Provitea s.r.o. (MUDr.Gajdoš) neurčitú 46,47 
3 3423 LEK-TOP, s.r.o. (MUDr. Ligus) neurčitú 46,47 
4 3426 HOLGER Slovakia, s.r.o. (MUDr. Kvokačka) neurčitú 46,47 
5 3427 PRA-LEK, s.r.o. (MUDr. Hricová) neurčitú 46,47 
6 3428 ORPEGA, s.r.o. (MUDr. Smolko) neurčitú 46,47 
7 3431 Pharma, s.r.o. (Ing. Schneider) neurčitú 46,47 
8 3433 MUDr. Gajdoš Stanislav neurčitú 46,47 
9 3435 REHAVAC Prešov, s,r,o, (MUDr. Vaculíková) neurčitú 33,19 

10 3436 EVA-CLINIQUE s.r.o. (MUDr. Knišová) neurčitú 46,47 
11 3438 CHIRAPED, s.r.o. (MUDr. Martausová) neurčitú 46,47 
12 3442 MUDr. Marta Kaloková, s.r.o. neurčitú 46,47 
13 3446 DERMAFIT s.r.o. neurčitú 42 
14 3448 URASAL, s.r.o. (MUDr. Vrba) neurčitú 46,47 
15 3449 SPV40, s.r.o. určitú do 31.3.2015 51 

pozn. 

suterén 



Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 3449 

PRCLOHA č. OJ)Lt-1 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 3449 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. SPV 40, s.r.o. 
Sídlo: 040 Ol Košice, Zlatá 15 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 51022/B 
Zastúpený: MUDr. Štefan Cul'ba, konatel' 
IČO: 44020520 DIČ: 2022557680 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
Číslo účtu: 2628167243/1100 

ako nájomca 

ČI. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/4934/2014 zo dňa 

19.03.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 7931, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Prostejovská č.33/B 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 93,42 m1 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
prevádzkovanie zariadenia SVaLZ v odbore radiologia 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



-

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

ll Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na dobu určitú -
na l rok, a to do 31.3.2015. 

2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených § 9 ods. 2 a 3 Zákona 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 4764,48 EUR podľa výpočtového listu. 

2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

3/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

roka. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 

Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2014: 397.04 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2014, 05.05.2014, 05.06.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 397.04 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



-
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Čl. VI 
TECHNICKÝ ST A V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/ Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

71 Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiamu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/0 l Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak Pájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť i1ebytové priestorv do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú s+av 
odovzdávaných priestorov. 
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V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru, 
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému 
priestoru. 

13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na vývoz kontaminovaného odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom 
predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju podpisujú. 

41 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomcar·--~~~------~ 
SPV40 s.r.o. 

Zlatá 15, 040 01 KO~ICE 
IQ2;·J1 020 520 

MUDr. Štef~tn Cul'b? 
konateľ 

spr~\Vd net)yt.c~v\'·;~h r.tr·i~~~~~·;c;rov 

~:~r·~~t:-:.~;~()\1 r~E~lt\t.y ~i.f.{). 
:~liNr<"::;fc:i 4U. f'Ht};uv [n 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč. 
konateľ 



VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3449 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 3449 KS 0308 
Prenajímatel' nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. SPV 40, s.r.o. 
Sídlo: 
Registrácia: 
Oddiel: Sro 
Zastúpený 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

040 Ol Košice Zlatá 15 
Okresný súd Bratislava 

vložka: 51022/B 
MUDr. Štefan Cul'ba, konatel' 
44020520 DIČ: 2022557680 
Tatrabanka a.s. 
2628167243/1100 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 

Prostejovská č.33/B 
I.nadzemné podlažie 
pracovisko RTG 

Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

prevádzka rádiodiagnostickej ambulancie 
2 

l. Vykurovanie: ÚK 

al Teplá voda: áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpel'ní: 
bi sprchovacích kútov: 
cl umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výt'ahy: 
al osobné 

počet: 

o e/ splachovacích WC: 
o f/ iných soc. zaradení: 
o g/umývadiel: 
2 h/ kuchynská linka: 
2 j/ spoločné sprchy: 
o ll drezy 

bi nákladné 

počet: 

l 
o 
l 
o 
o 
o 
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4. Služby, ktoré užívatel' obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz špecifického zdravotníckeho materiálu 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

31.03.2014 

)PV40 s.r.o-: 
á 15, 040 Ol KOŠICE' 
TČO;M 020 5-?_L_j 

MUDr. 4 "'~q Cul'b;r 
konatel'. 

Prenajímatel': 

Mgr. Peter Bobk(' 
konatel' 
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P. č. 4 

Al Mesto Prešov prenecháva do naJmu nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory nepočujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytové priestory 
o celkovej výmere 137,50 m2

, nachádzajúce sa na I. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, umiestnenej 
na pozemku parc. č. KNC 612/3, LV č. 2065, k. ú.Solivar, na dobu neurčitú pre občianske 
združenie Prešovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30, 080 Ol Prešov, IČO: 42229243. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' požiadal o poskytnutie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na UL 
Solivarskej č. 2 v Prešove za účelom zriadenia sídla spolku a pre činnosť klubu, organizovanie 
stretnutí nepočujúcich a obdobných aktivít. Predmetné nebytové priestory boli žiadatel'ovi dočasne 
poskytnuté formou výpožičky, a to na dobu do prijatia uznesenia MsZ, ktorým rozhodne o prenájme 
týchto nebytových priestorov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 2. 6. 2014: 
Požiadať DPMP, a. s., ako by mohol využiť daný objekt, pre svoje účely. Žiadateľovi ponúknuť iný 
nebytový priestor v meste Prešov. 

Dl Stanoviska PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 24. 3. 2014 a 12. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť prenájom nehnutel'ností špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu ako 
prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory nepočujúcim obyvatel'om 
mesta Prešov. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015 
a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov 
a v regionálnej tlači v dňoch 10. 4. 2015- 27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo 
na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov na dobu neurčitú za cenu l €1m2/ročne + 
úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena ľodl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
1€/m /ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Hl Prílohy: 
04/1-2 Žiadosť o zabezpečenie priestoru zo dňa 9. 9. 2013 
04/2-2 Odpoveď na žiadosť zo dňa 26. ll. 2013 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Mesto Prešov zreteľa 

04/3-2 Žiadosť o priestory zo dňa 3. 3. 2014 
04/4 Doplnenie k žiadosti zo dňa 29. 4. 2014 
04/5 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 24. 3. 2014 
04/6 Doplňujúce stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 12. 5. 2014 
04/7 List zo dňa 19. 6. 2014 
04/8 Stanovisko DPMP, a. s. zo dňa 24. 6. 2014 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Vec: 

,;J.~· POSN 
~ PreJovský.~~ok 
/ 08pcXujUOch 

Sibfrska 6960/30, 080 Ol, Slovenská republika 
IČO: 42229243 , email : k 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

Žiadosť o zabezpečenie priestoru pre prelomenie komunikačnej a informačnej bariéry 

nepočujúcich občanov mesta Preiov 

Vážený pán primátor, 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili Prešovský spolok nepočujúcich (POSN): 

POSN je občianske združenie, ktoré sa venuje rôznym aktivitám pre svojich nepočujúcich členov, ale 

aj pre ich priaznivcov (počujúcich príbuzných, podporovaterov, rodinných priateľov a pod.). 
Organizácia nepočujúcich v Prešove má bohatú históriu, vznikla v roku 1948 a funguje až doteraz, 

samozrejme, že počas vývoja sa menil názov podl'a štruktúry organizácií v komunite. 

Počas tohto dlhého obdobia nepočujúci mesta Prešov·v svojej organizácii prežfvali rôzne obdobia, 

obdobia úspechov, ale i stagnácie. Žiaľ, museli sme konštatovať, že obdobie stagnácie trvalo od roku 

2006, keď prešovská organizácia bola súčasťou Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 

a vystupovala pod menom. centrum nepočujúcich ANEPS Prešov (CN ANEPS Prešov). 

Nespokojnosť prešovských nepočujúcich nakoniec viedla k tomu, že sa rozhodli Isť svojou vlastnou 

cestou, cestou samostatnosti a nezávislosti. V prílohe prikladáme zápisnicu, z ktorej vidno, že 

nepočujúci mesta Prešov sa rozhodli založiť Prešovský spolok nepočujúcich (POSN). Veríme, že 
tento krok nám prinesie potrebné skvalitnenie činnosti, kde ako samostatná organizácia budeme-mať 

možnosť pružne reagovať na podmienky života v spoločnosti a schopnosť starať sa o potreby a 

záujmy pre našich členov, nepočujúcich Prešovčanov. 

Samozrejme, POSN si uvedomuje, že pre aktívnu činnosť a poskytovanie služieb sú potrebné 

predovšetkým financie. Naša nespokojnosť bola i v tom, že bývalé CN ANEPS Prešov zanedbalo napr. 

užšiu komunikáciu s mestom Prešov, neuchádzalo sa o dotácie pre aktivity v záujme rozvoja 

nepočujúcich Prešovčanov. My preto musfme hradať financie, čo však máme overa ťažšie kvôli 

komunikačnej a informačnej bariére. Napriek tom!J práve teraz rozbiehame svoju činnosť v plnom 

prúde v záujme nepočujúcich občanov Prešova. 

# 



l · POSN ~ Prelovský.~~lok 
/ nepoču1ugch 

Sibfrska 6960/30, 080 Ol, Slovenská republika 
IČO: 42229243, email : info@posn.sk 

Fungovanie POSN zabezpečuje výbor POSN v zložení: 

Predseda: 
Podpredseda: 
Pokladník: 
tajomník: 
členky výboru: 
revízori: 

Bc. Juraj Holéczy (nepočujúci), 
Roman Polášek (nepočujúci) 
Pavol Bocka (nepočujúci), 
Radovan lipovský ( nepočujúci), 
Barbara Machalová (nepočujúca) 
Dušan Čekan, Mária Krafčíková (obaja nepočujúci) 

PRÍLOHA ď. O{f ~~-Z. 

Vďaka vlastnej právnej subjektivite sami hospodárime s financiami, ktoré sa snažíme získať pre 

vlastnú činnosť, napr. členské príspevky, finančné dary. Neskôr chceme vybaviť aj možnosť získať 2% 

z daní, takisto robiť projekty a podať ich mesto Prešov s cierom získať finančné prostriedky na svoje 

aktivity. 

POSN teraz zápasí s problémom mať vlastný klubový priestor, kde by sme mohli rozvfjať klubové 

aktivity pre nepočujúcich. My nepočujúci doteraz robíme svoje aktivity v rôznych zapožičaných 

priestoroch alebo vo verejných priestoroch, v prírode a pod. (kúpaliská, divadlo, múzeá, zoo, ... ). 

Dlhodobo sa však takto fungovať nedá. Pretože pre viac ako polovicu aktivít potrebujeme mať vlastný 

klubový priestor, napr. prednášky, informácie v posunkovej reči, kurzy posunkovej reči, program pre 

nepočujúcich (napr. kartársky turnaj pre staršlch, turnaj v šípkach a podobne, sledovanie programov 

či filmov s titulkami). 

POSN je organizácia nepočujúcich, ktorá poskytuje rôzne aktivity pre neppčujúcich, aby sa mohli 

stretávať, mať radosť zo života, spoločenského a kultúrneho styku, ako aj aby mohli získať nové 

cenné poznatky - užitočné pre život. Veľmi dôležitá je práve výmena informácií medzi členmi 

navzájom, čo bez klubových priestorov je ťažko realizovateľné. 

Aké aktivity najčastejšie robíme v POSN: rôzne príležitostné stretnutia zamerané na výmenu 

skúseností medzi rodinnými prfslušníkmi s rovnakými problémami, športové aktivity - bowlingové 

turnaje, stretnutia z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa detí, malá turistika v okolí Prešova (napr. 

Smolenice), opekačky, spoločné výlety v prírode (Tatry aj inde), Halloween, kúpanie v Prešove alebo 

inde rnapr. Tatralandia, Benešová ... ). Všetky naše aktivity sú zamerané na nepočujúcich a ich 

rodinných príslušníkov, priateľov či sympatizantov, ktoré pomáhajú práve pri výmene skúseností, 

názorov a podobne, práve z dôvodu komunikačnej bariéry, kedy potrebujeme priestdr. na 

komunikovanie v posunkovom jazyku, či špecifické podmienky pri rôznych súťažiach športových, 

spoločenských či kultúrnych aktivitách. Ako sme už spomínali, výbor POSN to má ťažké, lebo nemajú 

vlastný priestor a snažia sa robiť aktivity "vonku", napr. opekačky, turistika, ... Pokiar budeme mať 

vlastný priestor, naši členovia i my by sme chceli urobiť ešte bohatší program, napr. rôzne prednášky, 

workshopy, kurz posunkovej reči pre deti, dospelých, radi by sme mali možnosť a priestor, kde by 

sme mohli pripraviť a natočiť rôzne dôležité informácie vo forme videa v posunkovej reči na webovej -

stránke či posielať mailom odkaz na link (dôležité informácie), lebo mnohí nepočujúci práve majú 

problém čítania s porozumením a podobne. 



4JhPOSN 
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Sibírska 6960/3Ó, 080 01, Slovenská republika 
IČO: 42229243, email : info@posn.sk 

~~sro P~šov Mestský úrad v Prešove 2 
C1t10 spisu: 7· r-------...: ___ ĽR:e::glstr. značka: 

---r.:--:----1 
Znak a lehota 
u/o}:enia: 

Došlo: 2 6 -11- 20f3 
Prflohy: 

Evidenčná čfslo došlej pošty· 

PRÍLOHA t~ 0~}2-1 

JUDr. Katarína Juricová 
Vedúca oddelenia 
Mesto Prešov 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vec: Odpoveď na Väš list č. M/16013/2013, č.z. 128504/2013 zo dňa 23.10.2013 

Vážená pani vedúca, 

veľmi pekne ďakujeme za odpoveď na n~š list s prosbou o bezplatné poskytnutie priestorov 
na klubovú činnosť nepočujúcich v meste1Prešov. Ospravedlňujeme sa, že nám chviľu trvalo, 
kým sme Vám odpovedali, pretože srme riešili problém vo veci komunikácie na naše 
stretnutie, pretože problém je v tom, že nemáme tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, 
aby sme mohli hladko rokovať s Vami. 

Vysoko oceňujeme pozitívnu odpoveď a návrh na stretnutie, aby sme mohli čo najskôr 
uzavri~( .naše rokovanie, pretože veľmi súrne potrebujeme mať vlastný priestor, nakol'ko 
z dôvodu komunikačnej a-informačnej bariéry u našich členov narastajú problémy pri 
realizácii aktivit v živote. Pretože nemáme momentálne sídlo, kde by sa členovia mohli 
stretávať a zúčastňovať na prednáškach, worskhopoch, vymieňať si skúsenosti a informácie, 
je to potrebné urýchlene doriešiť. 

Navrhujeme, aby ešte pred stretnutim sme z Vašej strany dostali nasledujúce podklady: 

1. zoznam priestorov, ktoré Mesto Prešov mOže poskytnúť, s vyznačením rozlohy 
a vybavenia. Chceme mať dlhodobú zmluvu, teda ten istý priestor na niekoľko rokov. 
Neradi by sme mali priestor, kde sa s ním uvažuje na iný účel, čiže po čase by sme sa 
museli presťahovať, pretože naši členovia potrebujú mať pevné miesto, majú totiž ťažkosti 
pri orientovan!. Zároveň by sme prosili čo najnižšie, ideálne na prfzemí, pretože starš! 
nepočujúci členovia nevládzu chodiť pešo niekol'ko poschodi; • 

2. Pr.iestor je potrebné samostatne pre nás, pretože komunikačné a informačné problémy by 
mohli nastať a my by sme sa radi vyhli nedorozumeniam s inými organizáciami v tom 
istom priestore. 

3. Zároveň pripraviť symbolickú sumu pre prenájom priestoru, alebo bezplatná výpožička 
priestoru. Je potrebné vyriešiť náklady na služby spojené s užfvanim nebytového 
priestoru na základe podpory neziskovej, charitatívnej organizácie nepočujúcich zo strany 
mesta Prešov. 

4. Vo svojej žiadosti sme uviedli, že my sme nepočujúci, a preto máme ešte viac ťažkostí pri 
získavani finančných zdrojov kvôli komunikačnej a informačnej bariére, preto veľmi 
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,JihPOSN 
)~ Prelcrtský.~~k 
/ MpoWIUCIC:h 

Sibfrska 6960/30, 080 01, Slovenská republika 
IČO: 42229243 , email : info@posn.sk 

Špecifikum nepočujúcich je, že na rozdiel od ostatných (iné postihnutie či počujúci) nepočujúci majú 

vel'kú potrebu osobne sa stretávať a komunikovať v posunkovej reči (kde si rôzne veci rozprávajú, zo 

života, vymieňajú skúsenosti, ako sa jednému podaril vyriešiť problém a druhý si z toho berie 

inšpiráciu ... ), lebo v živote máme komunikačné a informačné bariéry a preto vermi potrebujeme mať 

svoje miesto na stretávanie. To je náš najzákladnejší a najzávažnejší problém. 

Budeme veľmi vďační, keď mesto Prešov pomôže nám zabezpečiť bezplatný priestor pre sídlo 

Prešovského spolku nepočujúcich v Prešove. Samozrejme, potrebujeme aj pomôcť finančne 

zabezpečiť prevádzku tohto sídla POSN, pretože my ťažko získavame financie kvôli komunikačnej 

a informačnej bariére, v dôsledku čoho nedokážeme vybavovať financie na zaplatenie energií 

a služieb. Preto Vás chceme poprosiť, aby mesto Prešov nám v tomto zmysle pomohlo situáciu 

vyriešiť. 

Sme toho názoru, že vhodné by bolo osobné stretnutie s Vami, na ktorom by sme mohli nájsť 

spoločne riešenie, aby POSN dostal priestor pre našich členov, nepočujúcich Prešovčanov. Sme 

presvedčení, že je aj v záujme mesta Prešov, aby pomohlo vyriešiť tento náš problém pre 

nepočujúcich občanov, aby sme my i Vy mohli úspešne prezentovať, že mesto Prešov zabezpečilo aj 

podmienky pre činnosť nepočujúcich občanov. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

s úctou 

" Bc. Juraj Holéczy 

pRES<)VSKi' SPOLOK 
NEJ«UIÚCICH 

tOO: 42229243 

predseda Prešovského spolku nepočujúcich 



Vaša značka: 

Na§azn~a: 

Dätum: 

Miesto: 

Vybavuje: 

512014 

3.03.2014 

Prešov 

Bc. Holéczy 

Vec: žiadosť o priestory pre POSN 

JUDr. Kata rr na Juricová 
Vedúca oddelenia 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

PRÍLOHA t, o4J ~-1 

V mene Prešovského spolku nepočujúcich chceme požiadať o poskytnutie priestoru na základe našej 
spoločnej prehliadky na adrese Solivarskú ulicu č.2. Máme vážny záujem z!skať tento priestor pre sldlo a prácu 
Prešovského spolku nepočujúcich {ďalej len POSN). Chceme Vás požiadať, aby tento priestor nám bol 
poskytnutý formou bezplatného zapožičania a mal vlastné merače energlf (el. energia, teplo, voda). Na 
základe skutočnej spotreby potom náklady za tieto služby budeme platiť. 

Zároveň chceme Vás požiadať urýchlené vybavenie priestoru pre POSN, pretože nás ~aká vera práce na 
usporiadan! celoštátnej akcie 7. Slovenský deň nepočujúcich v Prešove, ktorý sa bude konať v dňoch 18.-
19.10.2014. Ako vieme, proces vybavovania trvá približne 6 mesiacov, preto chceme požiadať vybavenie 
u primátora mesta .. Prešova, aby súhlasil a podpfsal dočasné užfvanie týchto priestorov na uvedenej adrese, 
pokiar nebudú vybavené všetky formality počas 6 mesiacov. 

S pozdravom 

~l 

Bc. Juraj Holéczy 
predseda POSN 

MtSTO P'l'tf.Š0\1 Meet&k~ út'ad v Pre§ove l 11 l 
tislo aplsu: l Reg1str. zna~\:8: \ 

'7 ~1~R r rt' l Znak a lehota l 
- .J. l'11'\ • / 11 l" ulofenla: 

Oallo: 

- i ~ Prílohy: l Vybavuje: \ 

iE;í;nfné erslo dotlel poltf, .;fG 1.6 ct ltD 19 J 
il--..r· t=•E7 =..,..,..,.-~~·w • 

l 
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' ,/Jf POSN 
~ Prelovský.~P?Iok 
/ nepočUIUOdl 

Sibírska 6960/30, 080 Ol, Slovenská republika 
IČO: 42229243 , email : info@posn.sk 

PRilOHA t. 04/~-? 

potrebujeme, aby aj naše mesto Prešov malo pochopenie a podporilo vytvorenie 
špecifických podmienok pre realizáciu rovnocenného života nepočujúcich občanov mesta 
Prešov, tak, ako ostatných spoluobčanov mesta Prešov. My tiež žijeme v Prešove 
a máme naše krásne mesto radi. 

Na základe Vašich vyjadrení n~ naše uvedené body, by sme mohli na našom stretnutí 
potom uzavrieť presný postup ďalšieho riešenia. Našu žiadosť podporuje aj strešná 
organizácia - Národná rada nepočujúcich a nedoslýchavých v SR. Je možné, že sa jej 
predstaviteľ rokovania zúčastní v rámci našej delegácie. 

Budeme Vám veľmi povďační, keď nám zašlete podklady v zmysle vyššie uvedených bodov 
a navrhnete niekoľko termrnov, kedy a kde by sme sa mohli stretnúť za účelom spoločného 
prerokovania našej žiadosti. 

Vzhľadom na problematickú komunikáciu-z,_d,9vodu nášho postihnutia dovoľujeme si Vás 
poprosiť o komunikáciu prostrednfctvom e-mailu)vedeného v hlavičke nášho listu. · ........ ______ _ 
Vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

S pozdravom 



~~POSN 
Jlf~-' ~rešovs~. ~p?lok 
i _. ... . . . . · nepOCUIUCICh 

Vaša značka: 

Na~a značka: 

Dátum: 

Miesto: 

Vybavuje: 

9/2014 

29.04.2014 

Prešov 

Bc. Holéczy 

Vec: doplnenie k žiadosti 

PR\LDHA e.Q~ ~~ 

· PREŠOVSKÝ SPOLOK NEPOČUJÚCICH 
Sibírska 6960/30 

080 01 Presov 
ICO 42229243 
D~_ 2023879033 

čisto účtu 504n12219/0900 SLSP 
email info®posn.sk 

webstránka www.posn.sk 

JUDr. Katarína Juricová 

~----------------------~~ Vedúca oddele ~ESTO PREŠOV Mestský úrad v Preiove H) 
Mesto Prešov . . 
Hlavná 73 . ~lslo spisu: Raglslr. znB5ka: 
080 Ol Prešov Zriak z lehota 21 ·04~ 2014 uložanla: Dollo: 

Prno hy: 

Evlden!n6 ~!&lo tloilsJ po§ty: 

Na základe podanej žiadosti" v podatel'nl zo dňa 3.3.2014 túto dopfňame: 
a) Chce·me uvedený priestor užívať na dobu neurčitú 

b) · P~atba za symbolické leur 

c) ·Dôvody potreby užfvanla priestoru·sú na zabezpečovanie výchovno- vzdelávacieho procesu pre 

nepočujúcich občanov, ktorf majú každodenné problémy a komunikačné a informačné bariéry na 

základe sluchového postihnutia, na základe čoho nemôžu zfskavať informácie z rádia, "N, hdvotenou 

rečou a podobne; čo _má vplyv na V'ťvo] osobnosti u nepočujúceho jedinca. .aj v_súvislostl s zachytenlm 

problémov, ktoré si nevedia sami riešiť. Prostrednlctvom POSN vieme riešiť rôznymi spôsobmi ako · . . . . . 

kompenzovať tieto· ·nedostatky, ako náhradu odkiaľ by mohli čerpať a zfskať poznatky1 l<toré · 

potrebujú v živote prostrednfctvom slovenského pos~:~nk~>Vého jazyka, ktorý prelomf komunikačné 

barléry."Zátbveň využívame aj Iné Informačné zdroj"e, ktorými vieme tiež prelomiť informačné bariéry 

prostrednfctvom·videí v posun kovom jazyku -a rozpošleme prostrednfctvo.m mailu a podobne. Tiež 

priestor plánujeme využfvať aj na rôzne kultúrno·spoločenské aktivity. 

Budeme veľmi radi, aby ste nám-pomohli to vyriešiť, aby sme mali priestor, ktorý tak vermi potrebujeme, 
·budeme veľmi radi, aby sme ten priestor dostali čo najskôr} aby sme tak spoločne· v spolupráci s Vami pomohli 
eliminovať problémy u nepočujúcich občanov na základe komunikačnej a Informačnej bariéry. V-prípade, ak 
ešte niečo budete potrebovať upresniť, či zodpovedať nejaké doplňujúce otázky, kontaktujte nás p~osfm na e
mail: info@posn.sk 

Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

S pozdravom 

PR~VllW llBBLg~: 
<Nb..... .. 
tf'n,,tl~H 

. Bc.Jar.aj Horeczy ... 
Predseda POSN 
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PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

' číslo spisu: 

na!lo: 

Váš list: Naša značka: 
M/160 13/2014 ~], /2014 

Stanovisko - Solivarská č. 2 

Pf(iLOHA ť,L. O~ Jo 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Pre~ov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Vybavuje: 

Kašprišinová 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 

24.3.2014 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.3.2014 Vám podávame toto stanovisko: 

Nebytový priestor na. Solivarskej č. 2 je voľný od januára 2013. Ide o priestory I. NP 
o výmere 137,50 m2

, o ktoré prejavil záujem Prešovský spolok nepočujúcich, so sídlom na 
Sibírskej č. 6960/30 v Prešove, za účelom zriadenia sídla spolku a pre jeho činnost'. 

Správca nemá námietky voči poskytnutiu výpožičky zatial' na dobu 6 mesiacov za 
predpokladu, že -nájomca si uhradí všetky náklady spojené s užívaním predmetného 
nebytového priestoru. 

S pozdravom 

ICO: 31722814 
OIC: 2020521393 
IC DPH: SK2020521393 

Mgr. Peter Bob 
konatel' 

Ing. Juraj Hudáč ..... 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú: 101976400511111 
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PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁV~.N&B~>C9V'ŕ'eff'P'RIESTOR'(j·•...----.-"T""'6 ...... 

l..!"!!-!~0 PREŠOV Mestsľ~ý úrad 'l Presove 
l Clsl~ =plau: l nn:·; .1~. ma~ka: 
1 -··· ...... ·-..-Z-na_lc_a~le~ilo-:-ta-1 

oo~!o: 1 Z -05- 20t4 lllu!anla: 

Prflohy: 

Evidenčn~ fis!o došlej pošty: 

Vá$ list: Naša značka: 
f7J /2014 

Doplňujúce stanovisko - Solivarská č. 2 

PR Ú. OH A Č. 04} b " ' 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
.Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773'20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedeny na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

Kašprišinová 
V Prešove dňa: 

12.5.2014 

Dňa 16.4.2Ó14 bol Občianskemu združeniu Prešovský spolok nepočujúcich so 
sídlom na Sibírskej 30 v Prešove udelený súhlas na výpožičku nebytového priestoru na 
Solivarskej č. 2, na I. NP o výmere 13 7,50 m1 za účelom zriadenia sídla spolku a pre jeho 
činnosť. 

Súhlas na výpožičku bol vydaný na dobu určitú, najdlhšie do 30.10.2014, t.j. po dobu 
vyriešenitf dlhodobého nájmu. 

V)ipožičiwater žiada vlastnika o možnosť využívať tieto priestory na dobu neurčitú za 
symbolické l € ročne, z dôvodov uvedených v liste zo dňa 29.4.2014. 

Správca nemá námietky voči poskytnutiu dlhodobého prenájmu za symbolickú sumu za 
predpokladu, že nájomca si uhradí všetky náklady spojené s užívaním predmetného 
nebytového priestoru (elektrická energia, voda, el. vykurovanie). 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IC DPH: 51<2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ ~ / --

Ing. Juraj Hudá~
konatel' /' .~ 

PRESOV REAL, s.r.o. 
Slevens~ói •O. 010 01 PftE~OV 
ICO: 3172211~. OIC: 2020521383 
IC DPH: SK20205213!3 1:77320~ 
e.ú.: 101!76~00511111 111 

Bankov6 spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú: 101976400511111 
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M.ts1'0 PR.dOV Mestský úrad v Prešove s 

frslo spisu: ~ Reglstr. zna~ka: H 

Došlo: ' 9 -06- 20t4 

PrO o hy: 

Evlden~né flslo došlej po§iy: 

Sekcia majetková a ekonomická 
Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

V mene Výboru Prešovského spolku nepočujúcich sú veľmi rozčarovaní na výsledky 
rozhodnutia výboru, kde nám pôsobí veľmi vera škody, pretože dlhé roky hradáme vhodné 
riešenie vzhľadom sluchové postihnutie, kde máme veľké komunikačné a informačné 
problémy. Všetky dôvody sme už na predchádzajúce žiadosti písali. Sťažuje nám to riešiť 
operatívne, keď sme nepočujúci nemôžeme volať, pri rokovaní potrebujeme mať tlmočníka, 
veľmi ťažko zháňame finančné zabezpečenie pre POSN kvôli komunikácie na základe 
sluchového handicapu. Preto sme boli veľmi spokojní, že sme našli tento priestor na ul. 
Solivarska č. 2, kde je veľmi pre nás vyhovujtke na rôzne špecifické potreby vzhľadom 
sluchové postihnutie (dostatok svetla, lepšie orientácie do priestoru). Ako viete, že sme už 
podávali žiadosti a aj odovzdali sme všetko čo bolo treba na zabezpečenie tohto priestoru 
pre POSN. Zároveň vzhľadom tohto roku 2014 máme vera aktivity kde už realizujeme, 
najväčšia aktivita bude Slovenský deň nepočujúcich, viď príloha kde potrebujeme ten 
priestor na organizačný výbor na zvládnutie nár-očnú prípravu kde už-dlhšie pripravujeme 
a potrebujeme čo najskôr mať podmienky. Mesto Prešov pod vedením primátora p. Hagyari, 
ktoré mal pochopenie a podpísal dočasné užívanie priestoru .kým nevybavia v súvislosti 
administratívneho procesu kde sú potrebné schvaľovania zo strany mesta Prešova na dobu. · 
neurčitú. Teraz sme všetko začali investova( na malbu, upratovanie, príprava sťahovanie, 
organizačný výbor pripravujú systém práce v tohto priestoru, nepočujúci už začínajú využívať 
klubové aktivity. A teraz? Na základe rozhodnutia Výboru máme hľadať iný priestor 
a vysťahovať sa? Kde všetko nám pokazia naše plány a úsilia čo sme už začali. Preto hore 
uvedené dôvody nesúhlasíme v plnom rozsahu. Naozaj nezvládneme zas to zmeniť všetko čo 
už sme už dokončovali svoju prácu a ostávame v tomto priestore v súvislosti na naše 
špecifické problémy, ktoré potrebujeme mať zabezpečený prístup ako sme už hore ~;JVedené 
problémy písali. ' 

Ďakujeme za pochopenie. 

S pozdravom 

P~VSKÝ S_EOLOK 
N WffCICH 

. .. l.loy;;~J243 

Bc. Juraj 1ioléczy 
predseda POSN 



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, akciová spoločnost' 
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P 

Kontaktná adresa, adresa pre doručovanie: 
Dopravný podnik mesta Prešov. 
akciová spoločnosť 
Bardejovská 7 
P. O. Box 170 
081 70 Prešov 

Váš list zn./ zo dňa 
M/16013/2014 

Naša značka 
1369/2014 

Vec Žiadost' o stanovisko- odpoved' 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná č. 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/tel. 
Gáll/7764922 

Ľubo ti ce 
24.6.2014 

Na základe Vašej požiadavky k využitiu objektu umiestneného v areáli na 
Solivarskej č. 2 v Prešove Vám oznamujeme, že Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 
využíva na základe zmluvy o nájme mestského majetku pre svoju činnosť v tomto 
areáli objekt meniarne elektrického prúdu a odstavné plochy na parkovanie 
motorových vozidiel. Nebytový priestor, ktorý sa nachádza v areáli spravuje 
spoločnosť Prešov-real. V tomto nebytovom priestore využívame iba suterém1e 
priestory, kde sa nachádza wnyvárka, WC, šatňa pre pracovníkov dodávateľskej 
SBS. Riadne sa podieľame na úhrade časti nákladov na elektrickú energiu a vodu. 
Do nebytových priestorov v nadzemných poschodiach nemajú pracovníci DPMP, 
a.s. prístup. 

Tieto priestory DPMP, a.s. nevyužíva a k svojej podnikateľskej činnosti ich 
nepotrebuje. V prípade prenájmu týchto nebytových priestorov iným záujemcom je 
nutné rešpektovať pokyny a smernice DPMP, a.s. pre pohyb osôb v areáli, zvýšenú 
frekvenciu prejazdu parkovaných motorových vozidiel, ochranu objektu stJ;ážnym 
psom dodávateľa SBS. 

S pozdravom 

DOPRť~VN\' FCf~)i.\iiK 
me~~t(~ Prešc~v 

akciová :::poioônosť 

Ing. Ij)ťif'Janu~ 
výkyf~ný riaditeľ 
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P. č. 5 

Al Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého naJmu nehnuteľnosť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemok parc. č. KNC 
4070/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod 
Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom pozemku parc. č. KNC 4070117 na dobu l O rokov, pretože 
tento pozemok je funkčne spojený stavbou jedného parkoviska s pozemkom parc. č. KNC 
4070/29 (vytvoreného odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4070112), ktorý má žiadateľ v nájme 
od Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov na obdobie l O rokov za účelom prevádzkovania 
parkoviska. Predmetný pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov nie je možné využívať samostatne 
z dôvodu, že je prístupný len cez pozemok parc. č. KNC 4070129 a nie je možné zriadiť naň 
ďalší samostatný vjazd z ulice Hurbanistov. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť oboch 
pozemkov ich chce žiadateľ využívať ako jedno spoločné parkovisko. Žiadateľ má zároveň 
záujem predmetné parkovisko zrekonštruovať položením asfaltového koberca, pričom 
predpokladá investíciu do majetku mesta Prešov vo výške cca 15 000 EUR a na túto skutočnosť 
žiada prihliadnuť aj pri stanovovaní ceny nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko majetkovo - právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť dlhodobý prenájom nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al 
tohto materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov (vzhľadom na 
adresnosť majetkového prevodu) z dôvodu obmedzených možností využitia a s prihliadnutím 
na úmysel žiadateľa investovať do predmetnej nehnuteľnosti. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 
2015 a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta 
Prešov a v regionálnej tlači v dňoch 10. 4. 2015-27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový 
prevod priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa na dobu lO rokov za cenu 2 718 €/ročne (6 €1m2/rok) za celý 
predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške 
minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od 
prenajímateľa. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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GI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
2 718 €/ročne, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo 
výške minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od 
prenajímateľa. 

Hl Prílohy: 
0511-4 Žiadosť zo dňa 20. l. 2014 s prílohami 
0512 Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 7. 4. 2014 
05/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 2. 2014 
05/4 Kópia z katastrálnej mapy (aktuálny stav) 
05/5 Ortofotomapa (aktuálny stav) 
05/6-2 Zmluva o nájme pozemku zo dňa l. 12. 2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 



fRlLDHA Č. o~/1-1 
foooi MESTO PREŠOV 
· '··-/ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: RV PARKING, s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 0911 822 908 

e-mailová adresa: rastislav.ilcin@gmail.com 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.) ulica Hurbanistov 

Číslo parcely: 4070/17 

Výmera v m2
: 453 -'J1~ /~Z/ fO 7::_ ~ 

Účel nájmu: prevádzkovanie parkovacej ploch~~ 
,.. -

,!)~~A t-Jfi-;:,Hv: 40 ľOtC.Oi/ / -

V zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

V Prešove dňa 20.1.2014 

podpis navrhovateľa 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F - MsÚ/SP - 52/4/1 



PR\LoHA Č. Do}~-~ 

Zdôvodnenie žiadosti 

Zmluvou o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.12.2013 žiadatelia získali do nájmu 
nehnuteľnosť C-KN č. 4070112 zapísanú na LV č. 2526 kat. úz. Prešov, ktorej 
vlastníkom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na obdobie l O rokov. 

Uvedená nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Prešov, 
ktorú si touto žiadosťou chceme prenajať. Obe nehnuteľnosti slúžili ako parkovisko 
viac ako l O rokov a tvorili jeden celok na parkovanie vozidiel. Vzhľadom k tomu, že 
na pozemky je len jeden vstup a to cez pozemok arcibiskupstva, máme za to, že by sa 
mali využívať ako jeden celok a slúžiť občanom mesta ako parkovisko. Na pozemok 
mesta nie je možné urobiť samostatný vstup a preto vstupovať na mestský pozemok je 
možné len cez pozemok arcibiskupstva. 

Ako nový nájomca máme v úmysle parkovisko zrekonštruovať položením 
asfaltového koberca na obidve parcely. Podľa predbežného rozpočtu by suma 
investície do parcely patriacej mestu mala byť 15 000 eur. Vzhľadom na polohu 
nehnuteľnosti mesta máme za to, že najvhodnejším využitím žiadanej nehnuteľnosti 
je ponechať ju na doterajší účel, avšak v štandarde, ktorý bude podstatne vyšší a 
mestu Prešov zodpovedajúci. 

S poukazom na uvedené žiadame mesto o vyhovenie žiadosti a zohľadnenie 
všetkých uvedených faktov pri výške nájmu. V prípade, že by bol vyslovený súhlas aj 
s plánovanou investíciou, navrhujeme túto tak isto zohľadniť vo výške nájmu. 

S úctou RV PARKING, s.r.o. 
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PRlLOHA Č. 05) 2. 

Mgr. Janette Langová, predseda VMČ č. 4 mesta Prešov 

Vaša značka: M/20 14/1840, č. z. 17573/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 07.04.2014 

Vec: Žiadosť o prenájom parcelv KNC 4070/17 v k. ú. Prešov- odpoved' 

. Na základe Vašej žiadosti zo dňa 03.02.2014 o zaujatie stanoviska k žiadosti spol. 
RY PARKING, s. r.o. so sídlom Pod Ša1govikom 8, Prešov o prenájom parcely na ul. Hurbanistov 
KNC 4070/17 o výmere 453 m2

, druh: zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Prešov, zapísaná na L V 
6492, vo výlučnom vlastníctve mesta Prešov za účelom prevádzkovania parkoviska (na pozemok je 
prístup len po parcele KNC 4070/12 vo vlastníctve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva, ktorý má 
v nájme žiadateľ. Parcelu KNC 4070/17 možno využívať len ako celok spolu so susediacou parcelou). 

' Žiadatel' ma záujem zrekonštruovať parkovisko položením asfaltového koberca. 

K predmetnej žiadosti VMČ č. 4 dáva toto súhlasne stanovisko. Nemáme žiadne námietky. 

S pozdravom 

//) ť J ll /;~---~-). --,--~-· _./ 
./11.../t.{_ (_,/i 

:/. 
Mgr. Janefte Lang á 

Predseda VMČ č. 4 



MESTO PREäOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

M/2014/1840 B/2262/2014 lng.arch. Jacová 18.2.2014 
č.z.7573/2014 ev.č. 10496/2014 2 051/3100273 

VEC 
Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 
543 m2 za účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanis!ov v Prešove, na území 
Pamiatkovej rezervácie Prešov žiadateľovi RV PARKING, s.r.o., Pod Salgovíkom 8, Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 schvá
leného Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, pozemok parc.č. KN-C 4070/17 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc.č. KN-C 4070/17 k. ú. Prešov je súčasťou jestvujúceho parkovis
ka na ulici Hurbanistov a je využívaný pre parkovanie vozidiel. 

V zmysle Generelu statickej dopravy na území Pamiatkovej rezervácie Prešov, schvá
leného Mestským zástupiteľstvom v Prešove uzn. č. 120/2000 dňa 27. 3. 2000, predmetný pozemok 
je súčasťou plochy určenej na parkovanie v južnej časti územia pamiatkovej rezervácie. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru od por ú č a prenajať pozemok vo 
vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 543 m2 žiadatel'ovi za 
účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanistov v Prešove, na území Pamiatkovej 
rezervácie Prešov. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 Prešov @ 

·····~, 

Ing. Marián a r č a r í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51}7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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PR\LOHA č. OS/G-1 

' •*' 

·'ZMLUVA 
· o nájme pozemku . ·. 

podľa § 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. OM/ansky zl§konnfk v zneni neskottfch predpisov 
/ďalej Jen ako "Zmluva"/ 

Prena}fmatel': 
Názov:· 
Sld/o: 
Zast(Jpený: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Gréckokatolfcke arcibiskupstvo Pre§ov 
Hlavná 1, 080 01 Pre§ov, Slovenská republika 
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., pre~ovský arcibiskup a metropolita · 
oo 179 205 
SK 2021283176 
2021283176 
SLSP a. s., člslo účtu 9629338810900 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 30811991 Zb. 

ďalej len ako " prenajlmatef • 

Ná}oméa: 
Obchodnl meno: 
Sld/o: 
Zast(Jpfmý: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

dalej len .ako .. nf4Jomca• 

RV PARKING, s.r.o. 
Paci Šalgovlkom B, 080 01 Pre§ov, Slovenská republika 
Vladislav Staš, konateľ · 
47 387 939 
2023845241 
Tatra banka a. s., člslo účtu 292390021711100 
OR OS Pre§ov, oddiel Sro, vloika č. 28628/P 

spolu dalej len ako "zmluvné strany", a/abo ,.účastnlci zmluvy• 

Čl.II 
, úvodné ustanovenia· . 

.. 

1. Prenajlmatef je výlučným vlastn/kom nehnuteľnosti a to pozemku - parcely C-KN č. 4070/12 
nachádzajúcej sa v kat. územi Prešov, obec Prešov zapfsanej na LV č. 2526 vedeným Správou 
katastra Prešov, Katastrálny úradom Prešov /ďalej len ako "nehnuteľnosť'/. 

Čl •. /ll 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenechanie Casti nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Cl. ll ods. 1 
tejto Zmluvy a to parcely č. 4070129 zastavané plochy a nádvoria o výmera 1.272 m2 vytvorenej 
Geometrickým plánom č. 9912013 úradne overeným dfía 19.11.2013 pod č. G 1681í2013 
nájomcovi do užlvania zo strany prenajlmateľa na účel a za podmienok ustanovených v tejto 
Zmluve a nájomca sa touto Zmluvou zavazuje platiť prenajfmatefovi nájomné vo vý$ke 
dohodnutej zm/uvn'f'mi stranami uvedené v Čl. V ods. 1 tejto Zmluvy. 

2. Pranajlmater odovzdáva do nájmu nehnuteľnosť bliišie špeclfikovsn(J v Čl. ll/ ods. 1 tejto Zmluvy 
nájomcovi v stave spôsobilom na jej riadne utlvanie a nájomca nehnuteľnosť bližšie 
špecifikovanú v Cl. 111 ods. 1 tejto Zmluvy preberá. 

Čl. IV 
Očel nájmu 

1. Účelom nájmu nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Cl. 111 ods. 1 tejto Zmluvy je stavebná úprava 
nehnutel'nosti a jej prevádzkovanie na účely parkovania:-

2. Nájomca prehlasuje, že prena]lmaná nehnutel'nosť bližšie špecifikovaná v Cl. ll/ ods. 1 tejto 
Zmluvy je na účel nájmu vhodná, oboznámil sa s fíou a pozná jej stav. 

' . 

(Ýr... 
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4. · Zmluvne strany sa dohodli, le nájotŤJ'ca je povinný v lehote 1 roka od 06innostl tejto ZmluvY 
zrealizovať asfaltový koberec v hrobke ~pÚ'IajtJcej stavebné normy (c;ca 5-10 cm), resp. uskutoóniť 
rekonltrukclu povrchovej Opravy materiálom pfsomne schváleným prenajfmatefom na prenajatej 
nehnuteľnosti bi/tlie lpeciflkovanej v Ct. ll/ ods. 1 tejto Zmluvy. V.prfpade, le nedO}de k výmen·e 
asfaltového ~oberca ma prena}fmatef právo odstúpiť od Zmluvy. . · . . 

Čl. XII 
. Závere6né ustanovenia 

1. ZmllJvne strany sa dohodli, le Zmluvu je možné zmeniť aleb.o dop[flať Jen so s(Jh/asom 
zmluvných strán a to pfsomne, a dodatkom k nej. 

2. Zmluvne strany sa dohodli, že doru6ovanie sa podľa tejto Zmluvy uskuto6fluje vždy na adresu 
zmluvnej strany uvedenej v tJvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V prfpade zmeny adresy 
pre doru6ovanie s(J zmluvné strany povinné sa .o tejto skuto6nosti bez ome§kania vzájomne 
informovať. Pokiafnebude možné pfsomhosť opakovane doru6iť na posledn(J známu adresu pre 
doru6ovanie, považuje sa pfsomnosť·za doru6en(J tretfm djjom potom, kedy sa ako nedoru6itefná 
vrátila odoslelaterovi 

_3. Táto Zmluva je vyhotovená v ltyroch ( 4) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2) dostane prenajfmatef 
a dve ( 2) néjomca. · · .. 

4. · Zmluvné strany vyhlasuj(J, le Zmluvu.uzavre/1 slobodne, ·vážne a bez omylu, nebola ·uzavretá v 
tlesni, za n(Jpadne nevýhodných podmienok, Zmluvu sl pre61tali, jej obsahu porozumeli a na znak 
sOh/asu Zmluvu podplsu)O. · . 

5. Ak nie je v tejto Zmluve nieóo výslovne uvedené, riadia sa vzťahy 06astnlkov zákonom 6. 40/1964 
· Zb; Obóiansky zákonn/k v zneni neskor§lch predpisov. · 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch 06astnlkov zmluvy s 06/nnosťqu odo dfla 
faktického odovzdania nehnutefnosti blitlie špecifikovanej v Cl. l/l.ods. 1 tejto Zmluvy nájomcovi. 

V Pre§ove, dfla 01.12.2013 

Za prenajlmatefa: 

.... ••• '' ~·· ••••••••••••• •••••• t •• , • •••••••••• •••••••• 

Mons. T_hDr. Ján Bábjäk S./, PhD:· 
prelovSk9 arcibiskup a metropolita 

4 

V Pre§ove, djja 01.12.2013 

Za nájomcu: 

.. 
.RV PARKING, a.r.o. 
-Pod SalooVIIcom a, 080 tn Prelov 

!Co: 47 387 939 
DIO: 202a645241 . 

..... , ............ "·-···x········· ..... , ................. . 
Vladls~v Stal 

· konater 



9 Ná vrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
8112 

P. č. 6 
Al Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti ako prípad hodný 

osobitného zretel'a z dôvodu výstavby parkovacích miest ~re verejnost', a to pozemky: 
- parc. č. KNC 93101993, ostat. plocha o výmere l 454 m , 
- parc. č. KNC 93101994, ostat. plocha o výmere 189 m2 

, 

ktoré boli vytvorené GP č. 31/2015 zo dňa 14. 4. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 93101543, zast. plocha, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova na dobu 20 rokov pre DAMI, spoločnost' 

s ručením obmedzeným, Prostejovská 371A, 080 Ol Prešov, ICO: 36469912. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má zámer na vlastné náklady vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť nielen 
užívateľom a návštevníkom objektu bývalého kina Kozmos, ale aj širokej verejnosti, a to bezplatne 
počas celej doby nájmu predmetného pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 8. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l odporúča majetkový prevod schválit'. 

FI Stanovisko oddelenia majetkovo-právneho: 
MPO odporúča schváliť prenájom nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu výstavby parkovacích miest pre 
verejnosť. Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 51/2015 zo dňa 
30. 3. 2015 a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta 
Prešov a v regionálnej tlači v dňoch lO. 4. 2015-27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod 
priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča prenechať do dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnosť. 

GI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
1,00 €/rok za celý predmet nájmu s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

ID Prílohy: 
0611-2 Žiadosť zo dňa 4. 7. 2014 
0612-2 L V č. 6790 
0613-2 GP č. 3112015 
0614 Stanovisko OHAaÚP zo dňa ll. 7. 2014 
0615 Stanovisko ODEažP zo dňa 8. 7. 2014 

F- MsÚ/SP-0111211 
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ľR\LOHA Č. 06 /'1-1 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

/ 
Zi.adost' o yihodobý nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

v zastúpení: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa: 

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov 

Ing. Dušan Michalčík, konateľ spoločnosti a zároveň 

spoluvlastník nehnutel'nosti- bývalé kino Kozmos 

0949677293 

dusan.michalcik@gmail.com 

Týmto žiadam o dlhodobý nájom pozemku na 30 rokov ako prípad hodný osobitného zretel'a za 

l Eur l rok počas celej doby nájmu. Záujmom je vybudovat' nové parkovacie miesta, ktoré žiadate!' 

zhotoví na vlastné náklady, pričom tieto parkovacie miesta budú slúžiť nie len užívatel'om a 

návštevníkom objektu- bývalé kino Kozmos, ale aj širokej verejnosti, bezplatne počas celej doby 

nájmu. 

Účel nájmu a dôvody výstavby: 

Vytvorenie cca 40 parkovacích miest na parcele 931 O l 543 v blízkosti obchodno -prevádzkovej budovy -

parcelné č. 9310 l 54~(bývalé kino Kozmos), Prostejovská ulica 37/A, 080 Ol Prešov. 

Situácia s parkovaním v okolí je už teraz problematická (viď príloha fotografie). 

Zámer má viacero kladných odôvodnení: 

existujúce bytové jednotky v okolí by mali možnosť bezplatného parkovania, 

- nové parkovacie miesta by odstránili problémy s parkovaním áut na miestach, ktoré na to nie sú 

určené, 

- v súčhmosti s rekonštrukciou existuj~ceho obchodného strediska Centrum a jeho využívaním, by ~a 

sprístupnili návštevníkom vhodné miesta na parkovanie, 

- vyriešila by sa taktiež otázka problematického parkovania pri kostole, funkčnom trhovisku a inými 

existujúcimi prevádzkarni v okolí, vrátane zdravotného strediska 

v neposlednom rade by sa tak revitalizovalo ďalšie okolie strediska Centrum. ·( 

\ 



Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.): Sídlisko ll. -Centrum, ul. Tomášiková 

Číslo parcely: 931 O l 543 

Výmera vm2
: ••••• 1~??.-;r... /J /J 

PRÍLQ1A €. 06/1-2. 

V zmysle zákona č. 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove d1'ia ... ~-!'.1.:..!..t!.:(7 
podpis navrhovateľa 

Prílohy: 

- kópia katastrálnej mapy s označením parciel 

- vyznačenie l zakreslenie navrhovaných parkovacích miest dopravným inžinierom 

- grafické znázornenie umiestnenia nových parkovacích miest na danom pozemku, štúdia - 4 sn:. 

- Foto dokumentácia aktuál~ej situácie parkovania- 2 str. 

na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 

sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 

sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a životného prostredia 

3) Mestský úrad v Prešove 

výbor mestskej časti č. l - Sídlisko Ill. 



l PRlLOHA C. D6}2.-1 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11:49:24 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6790 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čislo 

9310/544 

Výmera v m2 Druh pozemku 

1829 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

17 1 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čfslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

8804 9310/544 
Legenda: 
Druh stavby: 

22 - Polyfunkčná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

22 obchodno-prevádzková budova 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN fC/ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. člslo Priezvisko, mená(názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a mi~sto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod: · 37A 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Michalčik Dušan r. Michalčík, Ing., P.Horova 20, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 
Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5090/2010 

Nebytový priestor 

Vchod : 37 A prízemie Priestor č. 1 - 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spo/uv/astnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

353 l 3041 

1 l 1 

495 l 3041 

3 Michalčík Dušan r. Michalčik, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník ·( 

\ 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY · 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 1 • 2 

4 Michalčíková IJ:~grid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 115 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
9 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel: 3 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 12 • 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnlcký podiel k pozemku : 1053 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
5 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 18.1 0.1976 
Spoluvlastnícky podiel: 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
6 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
10 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Vchod: 37A 1. p. Priestor č. 1 • 4 

Podiel priestoru na spoločných ·častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1140 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
7 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
11 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
1 -Zariadenie obchodu 
12 -Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia L V: 

z. 3185/99-listina o urceni sc.Vn/R-8804/99 
Zámenná zmluva V 1554/2008 
R 337/2008-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P 11463/2008 o zmene v užívaní stavby 

5 l 10 

115 

3 l 10 

·( 

\ 
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Výkaz výmer 
Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Císlo D k od Druh 
Výmera Druh i Císlo Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) pozemku e parcely 

LV PK KN ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 9310/543 rxJJ7 ostatná plocha 9310/543 3680 ostatná Plocha doteraJší 
29 

9310/991 82 ostatná Plocha Mesto Prešov 
29 

9310/992 23 ostatná Plocha Mesto Prešov 
29 

93101993 1454 ostatná plocha Mesto Prešov 
29 <náJOIOCo : Dušan Michalčík 

a Ingrid Kováčová> 

93101994 189 ostatná plocha detto 
29 

93101995 180 ostatná Plocha Ing, Dušan Michalčík - 1/2 
29 Mgr. Ingrid Kováčová - 1/2 

15015 9310;971 285 ostatná Plocha 9310;971 104 ostatná Plocha doteraJší 
29 

93101996 180 ostatná plocha Mesto Prešov 
' 29 

Spolu : 5892 5892 

Legend(]: 

Kód spôsOOu wuživmia 29 - PozeiTOk na ktorom Je okrasná záhrada, ullčná a sidllsková zelet\ park a iná funkčná zeleň a lesný POZeiTOk na 
rekreačné a POľovnícke wužívmie 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotovi teľ 

I•IGEe?LAN l 
Kraj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Prešov 

Okres 

Číslo 
plánu 

Prešov 

31/2015 

Obec 

Mapový 
list č. 

Prešov 

PREŠOV 5-3/21, 23 
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Konštantinova é. 3, 080 Ol PREŠOV 

Il:O: 36485985,1(: DPH: SK202001539J 
GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemkov KN-C 

parcelné č. 9310/991-996 

Vyhotovil 

Dňa: 14.4.2015 ,1'.-f:: Ľudovít Bakoň 
Nové hranice boli v prírode označené 

múrmi, drevenými kolíkmi, obrubníkmi 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 

512713 

Súradnice bodov označených člslami a ostatné meračské 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: l Číslo: 
Úradne overené podl'a §9 zákona NR SR č.215/l995 
Z.z. o geodézii a kartografii 

Pečiatka a podpis 
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MESTO PREŠOV 
?R\LDHA ~ .06/ Lf 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše číslo: 

8/ 11132/2014 

MsÚ v Prešove 
SMaE-OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje l linka Prešov: 

lng.arch.Ligus l 211 11.7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov- Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostí Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAMI, spol. s r.o., 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k. ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAMI, 
spol. s r.o., Prešov 

21 súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 

. Kozmos za časť pozemku parc.č. KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny. 

MESTO PREŠO't
Mestský úrad 

SEKCIA STAVESN~tiO ÚRADU A URBANISTI~)i 
nl:ln n1 PreŠf>,V / (3, 

l{g. Marián Harč~k 
riaditel' sekcie 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



ľRCLOHA Č· o6J5 
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše číslo: 

8- 10967/2014 

Vec 

DAMI, s.r.o. 
Prostejovská 37/A 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Širgel 
051 3100207 

Prešov: 
08.07.2014 

Investičný zámer .. Výstavba parkoviska Sídlisko 111.- Centrum, okolie bývalého kina 
Kozmos" - stanovisko k investičnému zámeru. 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k zámeru stavby "Výstavba parkoviska Sídlisko 111.- Centrum, okolie 
bývalého kina Kozmos" nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí s výstavbou parkovacích miest na pozemku parc. č. 
KN-C 9310/543 k.ú. Prešov, Prostejovská 37/A, na Sídlisku 111. v Prešove podl'a predloženej 
projektovej dokumentácie v stupni investičného zámeru bez pripomienok. 

S pozdravom 

lb..~.~.' s'~'<~,..-... lll]>ll!]li' l'l.j'~; .o. ""l 
,,.~);'{ :.4~_ .ll '~.(tP' ·~- .:'Jtllt.li'Lf~':fijJ-11"' 

rv1estsk>;t C1rad 
jf.KCI!l S'fAl/EBNt~HO Úf\A.DU A t!RBM~!S1'!KY 

~~::o o·1 p,-ešov C§J 
Ing. Mari4n Harčarík 

riadite!!' sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: 
Msú Prešov, SMaE - OMM 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 Tel.: +421{51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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c;' Návrh, 
Vydanie: l 

ZMLUV A č ........ ./2015 Strana 

Mesto Prešov o nájme pozemku 113 

l. PRENAJÍMATEĽ: 
ZMLUVNÉ STRANY 

MESTO PREŠOV, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 
IČO: 327 646 

Výtlačok: 

DIČ:2021225679 
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 

SWIFT: CEKOSKBX 

2.NÁJOMCA: 

VS: ............................. . 
(ďalej len prenajímateľ) 

a 

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 
Prostejovská 3 7 l A, 080 O l Prešov 
zast. Ing. Dušanom Michalčíkom, konateľom 
IČO: 36 469 912 
(ďalej len nájomca) 

uzavreli túto zmluvu v súlade s ust. §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

l. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti parc.č. KNC 9310/543 o výmere 3680 m2
, ostatná plocha, 

k.ú. Prešov, ktorá je vedená na LV č. 6492. 
2. Predmetom tejto zmluvy je prenájom pozemku parc. č. KNC 9310/993, ostatná plocha o výmere 1454 

m2 a pozemku parc. č. KNC 9310/994, ostatná plocha o výmere 189m2, k.ú.: Prešov a to vytvorených 
GP č. 31/2015 vyhotoveným zo dňa 14.4.2015 z parc. č. KNC 9310/543 o výmere 3680 m2

, ostatná 
plocha, LV č. 6492, k.ú. Prešov, za účelom výstavby parkovacích miest pre verejnosť v lokalite Ul. 
Tomášikova v Prešove. 

3. Dlhodobý nájom nehnuteľností špecifikovaných v čl. I. bod 2 tejto zmluvy bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č .............. zo dňa ................. , ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

II. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov odo dňa jej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou prenajímateľa v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom 

uvedeným v čl. I. bod 2 tejto zmluvy, v prípade nesplnenia povinnosti výstavby parkovacích 
miest a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podľa čl. III tejto zmluvy riadne a 
včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúcom po doručení výpovede, 

d) odstúpením od zmluvy prenajímateľom vprípade opakovaného porušenia povinností 
nájomcom vyplývajúcich z tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého 
dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení odstúpenia, 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Výtlačok: 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet nájmu alebo jeho podstatná časť stane 
nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 

III. 
CENA NÁJMU 

l. Cena nájmu je schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. .. ............. zo 
dňa ............. vo výške 1€/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

2. Nájomné predstavuje sumu l EUR ročne (slovom: jedno euro) za celý predmet nájmu, ktoré uhradí 
nájomca vždy do 15.1. bežného roka na účet mesta Prešov. 

3. Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015 uhradí nájomca do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet 
prenajímateľa. 

4. Za nedodržanie termínu úhrady výšky nájomného prenajímateľ účtuje úrok z omeškania vo výške o 5 
percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 
prvému dňu omeškania nájomcu s platením nájomného. 

IV. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

l. Pozemok uvedený v čl. I. bod 2 tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomca je s týmto stavom 
oboznámený a zaväzuje sa ho v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. 

2. Nájomca je oprávnený pozemok užívať výlučne na účel uvedený v čl. I. bod 2 tejto zmluvy a to 
obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. 

3. Nájomca berie na vedomie, že uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 

4. Terénne úpravy je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa mimo tých, ktorými má naplniť účel zmluvy a v súlade s platnou právnou úpravou. 

5. Nájomca je povinný oznamovať prenajímateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, inak je povinný uhradiť 
prenajímateľovi s tým súvisiacu vzniknutú škodu. 

6. Nájomca je povinný starať sa, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú na predmete nájmu a budú spôsobené nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k 
nájomcovi, budú nájomcom odstránené na jeho náklady. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje 
uhradiť prenajímateľovi vzniknuté škody, následky škôd a náklady, ktoré vynaložil prenajímateľ na 
odstránenie škôd, a to v plnej výške bezodkladne po písomnej výzve prenajímateľa. 

7. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviesť do pôvodného stavu, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Ak tak neučiní, prenajímateľ je oprávnený uviesť pozemok do 
pôvodného stavu na náklady nájomcu. 

8. Nájomca sa zaväzuje prenajatý pozemok udržiavať v poriadku a čistote v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 6/20 l O o čistote mesta a verejnom poriadku, s výnimkou zimnej údržby, 
ktorá ostáva v povinnosti prenajímateľa, vzhľadom na vybudovanie verejne prístupných a bezplatných 
parkovacích miest nájomcom. 

9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 
10. Nájomca sa zaväzuje výstavbu parkovacích miest pre verejnosť ukončiť do 2 rokov od vydania 

stavebného povolenia, o ktoré je nájomca povinný požiadať do 3 mesiacov od právoplatnosti územného 
rozhodnutia. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Výtlačok: 

v. 
DORUČOVANIE 

l. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe tejto 
zmluvy je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej strane. 

2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných strán 
v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej 
zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla či inú adresu určenú na 
doručovanie písomností, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto nová adresa riadne 
oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 
riadne doručenú dňom jej riadneho prevzatia adresátom, dňom odmietnutia prevzatia adresátom alebo 
písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky v prípade, ak 
zásielku nebolo možné doručiť. Nájomca berie na vedomie, že odberná lehota na prevzatie písomnosti 
je 7 pracovných dní. 

VI. 
ZMLUVNÁ POKUTA 

l. Ak nájomca poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 20% z ročného nájomného, a to jednotlivo za každé takéto porušenie, čím 
nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu prípadne vzniknutej škody. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Všetky dodatky k zmluve podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je snímok z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu. 
7. Ostatné náležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
8. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží nájomca a 3 prenajímateľ. 

V Prešove ............................. .. V Prešove .................................. . 

NÁJOMCA: PRENAJÍMATEĽ: 
DAMI, spoločnost' s ručením obmedzeným MESTO PREŠOV 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
10112 

P. č. 7 

Al Mesto Prešov zamieňa nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
pozemok parc. č. KNC 282316, záhrada o výmere 41m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 1012015 
zo dňa 16.3.2015, vyhotoveným GEODAT REAL s.r.o., Vansovej 53, 064 Ol Stará Ľubovňa, 
overeným dňa 23.3.2015 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 282311, 
záhrada o výmere 243 m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve 
mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 55412, orná pôda o výmere 20m2

, LV č. 2703, 
parc. č. KNE 5551101, orná pôda o výmere 21m2

, LV 2135 
k. ú. Solivar, lokalita UL Jesenná, v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 
080 05 Prešov, v podiele 114 a 318 

a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 318. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má záujem na vzájomnom majetkovoprávnom usporiadaní vyššie uvedených 
pozemkov. 

Cl Stanovisko oddelenia majetkovo-právneho: 
MPO odporúča uskutočniť majetkový prevod v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. 
z., ktorým sa mení a dopiňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
a to ako prípad hodný osobitného zretel'a. Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený 
uznesením MsZ č.2712015 zo dňa 26. l. 2015 a následne zverejnený na úradnej tabuli mesta 
Prešov a na internetovej stránke mesta Prešov v dňoch 10. 4. 2015 - 27. 4. 2015. 
V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo na schválenie MsZ bez opätovného 
prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí so zámenou pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bez finančného vyrovnania. 

GI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: bez finančného vyrovnania. 

ID Prílohy: 
0711 Žiadosť zo dňa 28.4.2014 
0712 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 5. 2014 
0713 GP 
0714 Kópia z kat. mapy 

F- MsÚISP-0111211 
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Mesto Prešov 

Sekcia majetková a ekonom. 

Oddel. mestského majetku 

.. Vec: Žiadosť o majetkové vysporiadanie pozemkov formou zámeny. 

Horemenované, sme výlučné vlastníčky dvoch pozemkov na Jesennej ulici v Prešove-Solivare;-Kto-re --· ·- ---··- ·

sú využfvané mestom ako chodníky bez platenia nájmu. Ide tieto pozemky v k. ú. Solivar:-·· 

LV 2703~ p.č. 554/2 výmera 20m ; LV 2135 p. č. _555/101 výmera 21m 

. __________ -· ____ .. _ , N.ayrh1.1jeme V~rn. teda.zamenit túto výmeru našich parciel.~a ~d~kvátnu čast pozemku Mesta p.č. 

2823/1, ktorý sa nachádza v tej istej lokalite. Spoluvlastnícky podiel si my, spoluvlastníčky-sestry, 
vysporiadame po uskutočnen[ tejto zámeny. ·. 

ll / '- . ' Božena Po~očí'rák-t::>vá Marta Pirohárová 
. J J· 

1 
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l' t;l ,MESTO PREŠOV 

-0~:->t~t: .. Sekcia stavebného úradu a: urbanistiky · -~- .. .. . .. 
,,;,;..<1'. (:.: .. . . · Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania'- -- · 

'~'~:':;--~,:'",':'~.2.TiVi;eitšltÝ-úi·a.0 v t Iešovt ·.. '-·"'·o;;~.~--""--'~-''""··""'"·..:.·'";.,;,~,c=:-_-=~·,, _ _._ Mestsk9 úrad v Prešove 
.,,_ · · · ·· ~·:~-·~S:ekelä l'ri~ie'-!··~v·' "· "'I·"""""'"'">A:f(~ _,.:'-~Sekcia majetková a ekonomická . 

·· · · _::·, · :~ptid~ler1I$~~~~~1ď"-' '· t~~"'''';""''~'·'""'· · " :·- :· c Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 

:-' t_r .; .-.. ". 
;~ ..J. .,.~ ' '-h 

i >-"--<"' ~ ,· •""'-
l-C • 

080 01 Prešov 

- y:<?··n;JcVáš list člslo l zo dňa: Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

,,. · · M/7886/2014 
"),; '] :22.05. 2014 

B/8586/2014 Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

27.05.2014 

f!:iC:o,-,_Vec: :Pozemky parc. č. KN-E 554/2 a 555/101 k.ú. Solivar, Jesenná .ul. a časť pozemku KN-C 
2823/1 k.ú. Solivar, Chalupkova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

Mesto Prešov -:- Oddeleniechlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
.ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k prevodu 
... uvedených pozemkov na Jesennej a Chalupkovej ulici v Prešove v zmysle predloženej žiadosti a 

nákresov. 

S pozdravom 

Ing. M~rián Harčarík 
Haditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 



Geometrický plán č. 1012015 

·\J'tí r.r1 EF~ 1VÝKAZ VÝMER 
ľf ,, Doterajší stav .·"Í'"·-· "' :;..\;· Zmeny Nový stav 

~L: Číslo k ;; r·, od Druh Vlastník 

LV ' parcely Výmera Druh 9. parcele m2 parcely m2 Číslo Výmera pozemku (iná oprávnená 
', ; 92.. : .. "' f osoba) 

' 
PKVi ;KN· ha mz •. pozerrik:ú. 

··-
číslo:: t číslo .~ PK ' (s:c;:c;) parcely ha m2 kódy adresa (sídlo) 

~'sr gi stro: CKt: Stav právny je totožný s registrom C KN 
' ' ------ ------------~--

2065 l 2823/J:: .. ', 243 • Záhrada í cJ;.A· á;,;; l 2823/1 202 Záhrada doterajší ' ! t ' 4 ' ·------- ----- -- ---- ----·---· ·----------
" " 282316 41 Záhrada Mesto Prešov 

4 

Spolu: 243 243 

Legenda - spôsob využívania pozemkov: 
4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske 
plodiny 

ll= 
-3273/1 

ll= 
3289/1 

d 

2825 

Spoplatnené v zmysle zákona 
NR SR č. 145/1995 z. z. 
o správnych poplatkoch 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutel'ností 

Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec 

GE-$-D4T 
Prešovský Prešov Prešov 

Katast. územie Císlo plánu Mapový list č. 
~-=~- .s; ______ 

Solivar 10/2015 Prešov 4-5134 

Vansovej 53 064 O 1 Stará Ľubovňa , , 
IČO: 46644563, tel.: 0524321481, e- GEOMETRICKY PLAN na oddelenie pozemku p.č. 2823/6 

r.naitgeodat@Pgeodatsk 

Uradne overil 
'~· Viera RE!PÁŇOVÁ Vyhotovil Autorizačne overil Meno: 

Dňa: l Meno: Dňa: _l Meno: Dňa: 2 3. MAR. Z015<:t~~~~ ./. ~ 
16.3.2015 lng.Róbert Kancian 16.3.2011; Ing. Peter Griger / v _,. ,. .~. ; '//-

Nové hranice boli v prírode označené Náležit"ft~'lo~~~á predpisom U rad ne overené p6.9J'(~S'zakoná NR s~· c:l'\,511995 
kov. rúrkami 

ó ~102~~::~ · Z.i. o geod~lräk&rtografii~· \ 
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. . r::: .... ' 

l ~l 1 3198 r~.~~~~ # \ r-'1 i 

Súradnice bodov označených číslami a ostatné me- .-. IS: ... ČvV \(ečiatka ~/ 
1
/ 

račské údaie sú uložené vo všeobecnej dokumentácii '1Jf.... V"' "'Y -~ ; 
\.if~. ~</' ., ~ ·:~/ 

' ~~: "l.le) zk'f-Q\\" , !1. "'~ 
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8 N ávrll na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
11112 

P. č. 8 
Al Mesto Prešov zamieňa nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu záujmu 

mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNC 93101995, ostatná plocha o výmere cca 180 m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 3112015 zo dňa 14. 4. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 

Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 93101543, zast. plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 93101996, ostatné plochy o výmere cca 180m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 3112015 zo dňa 14. 4. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 93101971, zast. plocha, LV č. 15015, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Tomášikova, v spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 371A, 080 Ol 
Prešov, v podiele 112 a Ingrid Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, 
v podiele 112. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia ako spoluvlastníci stavby so súp. č. 8804 (bývalého kina Kozmos) požiadali o zámenu 
časti pozemku v ich vlastníctve, ktorý v súčasnosti slúži ako parkovacia plocha pre ich potrebu 
a ktorý má mesto Prešov zámer využiť ako peší chodník so zeleňou v rámci projektu prestavby NS 
Centrum, za časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý je využívaný výlučne ako prístup 
k zadnej časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko oddelenia majetkovo-právneho: 
MPO odporúča uskutočniť majetkový prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 
Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 
a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov 
a v regionálnej tlači v dňoch 10. 4. 2015- 27. 4. 2015. V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo 
na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s navrhovanou zámenou pozemkov. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neprijala uznesenie k majetkovému prevodu z dôvodu a hlasovanie bolo: 
Za: 4, Proti: l, Zdržali sa: 3 

W Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
Bez finančného vyrovnania. 

F- MsÚISP-0111211 



lZ l Ná vrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 

Mesto Prešov zreteľa 

I l Prílohy: 
08/1-2 Žiadosť zo dňa 10. 7. 2014 
08/2 Stanovisko O HAMa ÚP zo dňa ll. 7. 2014 
08/3 Stanovisko ODEažP zo dňa ll. 7. 2014 
08/4-2 GP č. 3112015 
08/5 LV č. 15015 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 

Strana 
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1:::;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove / 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o zámenu pozemkov 

Žiadate)' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno; priezvisko/obchodný názov: Ing. Dušan Michalčík 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 0949677293 

e-mailová adresa: dusan.michalcik@a:mail.com 

a 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Mgr. Ingrid Michalčíková 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Banícka 8, 080 Ol Prešov 

( vzájomný vzťah - súrodenci) 

Týmto žiadam o vzájomnú zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zretel'a, a to čast' 
pozemku parc. č. 9310/543 KNC o výmere 160m2 (viď. zaznačené v prílohe č.l ), k. ú. Prešov, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov a na ktorom bol v minulosti vybudovaný prístup k zadnej časti objektu 
bývalého kina Kozmos, za časť pozemku parc. č. KNC 9310/971, LV č. 15015 k. ú. Prešov o rovnakej 
výmere. Navrhovanú zámenu žiadame po návrhu zo strany VMČ č. l na doriešenie požiadaviek 
dotknutých obyvatel'ov v lokalite Ul. Tomašíkovej z dôvodu, že náš pozemok sa nachádza v priestore 
medzi zariadením kultúrneho strediska PKO Centrum a bývalým kinom Kozmos a má byť súčasťou 
pešej zóny so zeleňou, ktorá je riešená v rámci investičnej akcie mesta realizovanej v Nákupnom 
stredisku Centrum ako aj z dôvodu zosúladenia právneho stavu pozemku, ktorý tvorí prístup k našej 
budove. 

Vec - zámena pozemkov: 

Pozemok v mojom vlastníctve LV č. 15015 

číslo parcely: 9310/971, katastrálne územie Prešov 

za 

čast' pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, 

číslo parcely: 9310/543, katastrálne územie Prešov. 



V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa ... 1.~~ . .?: .. -:!.r(.10 

Príloha: 
príloha č. l - grafické znázornenie umiestnenia pozemkov 

Na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 
sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 

sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a životného prostredia 

F - MsÚ/SP - 52/2/1 

.. ~ ···················· .............. . 
podpis n ovateľa 



MES-m PREŠOV 
PR\LOHA Ó. 08} ~ 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše čfslo: 

8/11132/2014 

Msú v Prešove 
SMaE -OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

lng.arch.Ligus /211 11.7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov - Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostí Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAMI, spol. s r.o., 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k.ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAMI, 
spol. s r.o., Prešov 

21 súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 
Kozmos za časť pozemku parc.č. KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny. 

MESTO PREŠO~ 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANISTI~, 
o8n 01 Pre~>'/ G" 

A 
/ 

thg. Marián Harčllík 
riaditeľ sekcie 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51}3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



l; 0 ;r MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

PRÍLOHA Č· Obj ~ 

oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list člslo l zo dňa: Naše číslo: 

8-11170/2014 

Vec 

Ing. Dušan Michalčík 
Prostejovská 37/A 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešov: 

11.07.2014 

Žiadost' o zámenu časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov vo vlastníctve 
mesta Prešov za pozemok parc. č. KNC 9310/971 k. ú. Prešov o výmere 160 m2 -
odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma žiadosti o výmenu časti pozemkov parc. č. KNC 9310/543 k. ú. Prešov vo 
vlas_tníctve mesta Prešov za pozemok parc.č. KNC 9310/971 k. ú. Prešov o výmere 160m2 
nasledovné stanovisko: 

Cestný správny orgán súhlasí so zámenou predmetných pozemkov bez pripomienok. 

S pozdravom 
l'f1H[-i:§ 'JE' O \P"'_REŠO "'t1 

!v1e~o;tský úrad 
SEKCIA STftNEBNÉKO (W:ADU A URBANISTIKY 

080 C·i Prešov ® 
l . 

Ing. Marián Harčarík 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk 1 www.presov.sk 



ľR\LOHA Č, OB)Lt-1 
Výkaz výmer 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Císla D k od Druh 
Výmera Druh i Císla Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk. vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.asoba) pozemku e parcely 

LV PK KN ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 9310!543 5ffJ7 ostatná plocha 9310!543 3680 ostatná plocha doteraJší 
29 

93101991 82 ostatná Plocha Mesto Prešov 
29 

9310/992 23 ostatná Plocha Mesto Prešov 
29 

9310/993 1454 ostatná Plocha Mesto Prešov 
29 <náJomca : Dušan Michalčík 

o Ingrid Kováčová> 

93101994 189 ostatná Plocha detto 
29 

93101995 l&l ostatná plocho Ing. Dušan Michalčík - 1/2 
29 Mgr. Ingrid Kováčová - 112 

15015 9310/971 285 ostatná Plocho 9310!971 104 ostatná plocho doteraJši 
29 

9310;'99j 1&1 ostatná plocha Mesto Prešov 
' 29 

SilO lU : 5892 5892 

Legend(): 

Kód SPÔSdJU wuživmio 29 - PozenK>k no ktorom Je okrasná záhrado, uličná o sídlisková zeleň, park o lná fmkčná zeleň o lesný DOZeiOOk no 
rekreačné o pol'ovnicke yyuživmle 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotovi teľ Kraj 
Pre§ovský 

Okres 
Pre§ov 

Obec 
Pre§ov 

I•IGEe?LAN l Kat. 
Prešov 

Č is lo 
3112015 

Mapový 
PREŠOV 5-3/21, 23 územie plánu list č. 

GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Kenitaniinova e. 3, CISCI Ol PREŠOV 

, , 
na oddelenie pozemkov KN-C GEOMETRICKY PLAN IČO: 36485985, 1(: DPH: SK2020015393 parcelné~. 9310/991-996 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: l Meno: Dňa: .l Meno: Dňa: l Číslo: 
14.4.2015 Ing. Ľudovít Bakoň 15.4.:.~JIJ.~.:.~~~ Ing. Ľudovít Bakoň 

Nové hranice boli v prírode označené Náležj~st'fnt_i •ä ):1re'sht>sy§il;. dpovedá predpisom Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 
múrmi, drevenými kolikmi, obrubníkmi ~~· •' • • . .J,l Z.z. o geodézii a kartografii 

/, <// ,,,·il o 1 ô <;.:. :f 
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. f'lr~~v~ 512713 \. . . " . ~ ·N \ ::u •<.i <,.., • , ./ 

Súradnice bodov označených člslami a ostatné meračské ','\ ~ '~, \(" ' ':~& ~ ~ 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii \\':';" 't::.· l ''., ~~ o -

Pečiatka a podpis \\ .. << ··.J·"ilí. .~ pís 
.. r, ~~ ~ • . ~ 
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PRllOHA Č. Dú} 5 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11 :43:07 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15015 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

93101971 
Výmera v m2 Druh pozemku 

285 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

29 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a poľovnícke využívanie 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASt 8: VLASTN fC/ A JNE5. OPRAVNENE5. OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 371A, Prešov, PSČ 080 

01,SR 
Dátum narodenia : 18.1 0.1976 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 
01,SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Titul nadobudnutia 

CAstc: tARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 
Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Darovacia zmluva V 210912012 

1 /2 

1 /2 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.07.2014 



Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov - 27. 4. 2015 

Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

Cena podľa schváleného zámeru 
Výmera v m 2 Mesto predáva 

prevodu 

1. Predaj Mesto Pretov (Ul. Važecká) A. Rolandová 2000€ byt č. 23 + spol. pod. 2 000,00 
2. Prenájom Mesto Pretov (Ul. Bernolákova) OZ Svetlomodrý svet NP- 1 €1m2/rok + úhrada za služby NP-255,15 255,15 

pozemok - 1 € ročne pozemok - cca 230 1,00 
3. Prenáiom Mesto Prriov (Ul. Prostejovská 33/B) SPV40, s. r. o. 51 €1m2/ročne + úhrada za služby NP -93,42 4 764,42 
4. Prenájom Mesto Prešov (Ul. SoHvarská) OZ Prešovsl<ý_ spolok nepočujúcich 1,00 €1m2 ročne+ úhrada za služby NP -137,50 137,50 
5. Dlhodobý prenájom Mesto Prešov (Ul. Hurbanistov) RV PARKING, s. r. o. 2 718 €/ročne s podmienkou 453 2 718,00 
6. Dlhodobý_prenáj_om Mesto Prešov (Ul. Tomášikova) DAMI, spol. s r. o. 1 ,OO €/rok s podmienkou cca 1 505 1,00 
7. Zámena Mesto Pretov (Ul. Chalupkova) B. Potočňáková a M. Pirohárová bez finančného vyrovnania 41/41 

8. Zámena Mesto Prešov (Ul. Tomášikova) Ing. D. Michalčík a l. Michalčíková bez finančného vyrovnania 180/180 

--
~()LU 9 877,07 
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